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Sammanfattning  

Äldre med psykisk ohälsa är en grupp som riskerar att förbises i samhället. Forskning på 

området visar på en bred kunskap om förekomsten av psykisk ohälsa hos äldre, samt kunskap 

kring riskfaktorer men fokus ägnas inte åt den sociala konstruktionen och föreställningar om 

fenomenet. Denna uppsats handlar om hur synen på äldre med psykisk ohälsa konstrueras i 

statens offentliga utredningar med ett tidsperspektiv på knappt 90 år (1922-2010). Materialet 

består av totalt 18 utredningar från tre olika nedslag, ett vid 1920-talet, ett vid mitten av 

1940-talet till mitten av 1950-talet och slutligen ett nedslag i början av 2000-talet. Materialet 

analyserades med de diskursanalytiska verktygen: nodalpunkter och ekvivalenskedjor. För att 

få en djupare förståelse har materialet analyserats med ledning av Beckers teori om avvikare 

och Baumans teori om konsumtionssamhället.   

Vad som framkommit av resultatet och analysen i uppsatsen är att statens offentliga 

utredningar på olika sätt vid olika tidpunkter bidragit till konstruktionen av vad som betraktas 

som avvikande. Det kan utifrån materialet förstås att äldre som grupp erhållit högre status och 

värde i samhället på 2000-talet än vid tidigare perioder. Och att äldre betraktas som mindre 

avvikande i egenskap av att vara äldre på 2000-talet i och med sin roll som aktiva 

konsumenter. Men att det istället uppstått en tanke om normalt och avvikande åldrande vilket 

skapat nya grupper av avvikare utifrån konsumtionsidealet, där äldre med psykisk ohälsa 

riskerar att hamna i gruppen som avviker från det rådande samhällsidealet, och därigenom 

marginaliseras och blir bortryckta ur samhällsgemenskapen. 

 

Nyckelord: äldre, psykisk ohälsa, avvikande, konsumtionssamhället.  
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1. Inledning 

Att bli gammal är en naturlig del av livet och tyvärr är även psykisk ohälsa något som 

drabbar och påverkar många individer i alla åldrar. Trots att psykisk ohälsa inte har någon 

åldersgräns kan det finnas en tendens att de äldres psykiska ohälsa förbises och inte 

uppmärksammas tillräckligt. Rolfner Suvanto (2014, s.11) inleder sin antologi om Äldres 

psykiska hälsa och ohälsa med att beskriva hur den allmänna uppfattningen om en äldre 

person och uppfattningen om någon med psykisk ohälsa är två bilder som vi generellt har 

svårt att förena med varandra. Rolfner Suvanto beskriver den stereotypa äldre personen som 

en gammal kvinna med rollator, och med fysiska krämpor, men ganska glad, antagligen en 

mormor, och man förväntar sig inte att en mormor ska supa eller ha vanföreställningar. Enligt 

Rolfner Suvanto är den stereotypa bilden av en person med psykisk sjukdom istället en man 

omkring 40 år, som är både sliten och påverkad av sin sjukdom. Med denna beskrivning vill 

Rolfner Suvanto illustrera att vi tenderar att glömma bort hur psykisk ohälsa även drabbar 

äldre personer. 

Tack vare forskning finns det numera viss kunskap kring förekomsten av psykisk ohälsa hos 

äldre. Studier redovisar riskfaktorer för psykisk ohälsa och behandlar bl.a. frågor kring 

demens, depression och ångest. I en nationell kvalitetsplan för vården och omsorgen av äldre 

personer från 2017 framkommer bl.a. att oro, sömnproblem och ångest är vanligast bland de 

äldre i befolkningen. Denna högre grad av psykisk ohälsa hos äldre uppges bero dels på 

psykosociala faktorer, så som att ens partner eller ens vänner blir sjuka och kanske går bort, 

och dels på biologiska förändringar i hjärnan, såsom demens, kan skapa psykiska problem 

hos äldre (Socialdepartementet, 2017, s.180-182).  

Intresset för ämnet bottnar i att det är ett vanligt förekommande fenomen som behöver 

utforskas men baseras även på att äldre som drabbas av psykisk ohälsa kan riskera att hamna i 

kläm. Ett exempel på detta är att personer som varit berättigade stöd via en förvaltning, t.ex. 

på grund av psykisk funktionsnedsättning, vid 65 års ålder kan komma att flyttas över till en 

annan förvaltning som handlägger äldreomsorg där insatserna ibland kan sakna samma 

inriktning mot psykisk ohälsa (SOU 2006:100, s.232). Men en kronisk sjukdom såsom 

psykisk funktionsnedsättning upphör inte på 65-årsdagen och psykisk sjukdom kan även 

drabba personer över 65 år.  

En del i att forma organisationen och omsorgen för äldre är de utredningar som skrivs på 

beställning av staten. Arbetet med att göra statliga utredningar inom det sociala arbetets 
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område styrs av socialdepartementet. Socialdepartementet är det departement som beställer 

utredningar som rör socialt arbete, de bestämmer utredningarnas inriktning och utser 

utredare. Utredningarna som produceras ligger till grund för styrningen av socialt arbete och 

såväl kommuner som landsting förväntas följa de slutsatser som framställs. I förlängningen 

ska dessa utredningar också kunna leda till konkreta förändringar för de utförare som arbetar 

med äldre på gräsrotsnivå och får därför reell inverkan på de äldre samhällsmedborgarna 

(Regeringskansliet, u.å.). Därav är det viktigt att studera hur de äldre med psykisk ohälsa 

förstås och konceptualiseras i de offentliga utredningar som staten via socialdepartementet 

producerar. 

Mot denna bakgrund finns ett intresse för hur samhället och specifikt hur staten har beskrivit, 

kategoriserat och hanterat äldre med psykisk ohälsa. Sedan början av 1900-talet har staten 

publicerat utredningar och enligt Thorslund (2010, s.398) startade den socialpolitiska 

debatten om äldreomsorg i Sverige början av 1900-talet. Därav kan det vara relevant att 

genom denna uppsats belysa hur äldre med psykisk ohälsa har konstruerats i offentliga 

utredningar under hela denna tidsperiod eftersom det kan åskådliggöra framväxten av 

föreställningar. Vad som sägs om fenomenet påverkar alla de äldre som är drabbade av 

psykisk ohälsa och som behöver hjälp i sin vardag, en hjälp som man bara kan få om staten 

ser och accepterar problemet. För ett problem som inte finns behöver man inte heller finna en 

lösning till. Således blir det också viktigt att äldre med psykisk ohälsa ges ett utrymme i 

statliga utredningar. Därför är det viktigt att utreda hur äldres psykiska ohälsa som fenomen 

konstruerats i offentliga utredningar och hur synen på fenomenet vuxit fram och förändrats 

sedan 1900-talets början. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur äldre med psykisk ohälsa har konstruerats i statens 

offentliga utredningar från 1920-talet fram till 2000-talets början. Följande frågeställningar 

har besvarats för att uppfylla syftet: 

 Vilka begrepp används för att beskriva äldres psykiska ohälsa från 1920-talet fram till 

2000-talets början? 

 Vilka föreställningar om äldre med psykisk ohälsa kan urskiljas?  

 Vilka tankar om organiseringen av boende och vården av äldre går att utläsa? 
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1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2, Bakgrund, presenteras den bakgrundsinformation som bedöms vara relevant för 

vidare förståelse för ämnet. Först beskrivs äldreomsorgens utveckling i Sverige under senaste 

100 åren för att ge en nödvändig överblick. Därefter presenteras hur Sverige står inför en 

förändring i befolkningsstrukturen som argumenterar för ämnets relevans.  

I kapitel 3, Tidigare forskning, presenteras den forskning som återfunnits kring ämnet. De 

teman som presenteras i tidigare forskning är "Psykisk ohälsa hos äldre", "Utvecklingen av 

synen på äldre och psykisk ohälsa" och "Nutida diskurser och föreställningar om åldrande". 

Kapitlet avser förmedla nödvändig information om kunskapsläget kring fenomenet. 

I kapitel 4, Teoretisk och begreppslig referensram, presenteras uppsatsens perspektiv där 

valda teorier diskuteras. Först redovisas diskursanalys ur ett teoretiskt perspektiv med fokus 

på Laclau och Mouffes diskursteori. Därefter presenteras Beckers teori om konstruktionen av 

avvikande och Baumans teori om konsumtionssamhället.  

I kapitel 5, Metod, presenteras och diskuteras metodval. Först presenteras vår 

forskningsansats, därefter diskuteras val av att genomföra dokumentstudie och textanalys, 

sedan beskrivs val av material och avgränsning där datainsamlingen redovisas. Därefter 

diskuteras kriterier för kvalitetsbedömning inom kvalitativ forskning och en redogörelse för 

etiska övervägande. Slutligen redovisas ett avsnitt om begreppsförståelse som bedöms vara 

relevant i förståelsen av resultatet. 

I kapitel 6, Resultat & Analys, presenteras resultatet från bearbetningen av det empiriska 

materialet och tillhörande analys. Resultatets första del utgörs av en kronologisk genomgång 

av resultat från valda nedslag. I sista avsnitten i kapitel 6 presenteras den mer djupgående 

analysen av tidigare presenterat resultat. 

I kapitel 7, Avslutande diskussion, diskuteras uppsatsen i sin helhet. Kapitlet inleds med en 

genomgång av de mest centrala fynden från analysen. Därefter diskuteras resultatets och 

analysens koppling till tidigare forskning, teori och metod. Slutligen redovisas implikationer 

för forskning och praktik. 
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2. Bakgrund  

Eftersom uppsatsen syftar till att undersöka ett fenomen genom historiska källor kan det vara 

väsentligt att göra en genomgång av utvecklingen i samhället under tidsperioden som 

undersöks. Äldreomsorgens utveckling presenteras därför i nästkommande avsnitt för att visa 

en del av samhällsutvecklingen under 1900-talet som kan vara relevant för att kontextualisera 

resultatet av undersökningen. Slutligen diskuteras hur den åldrande befolkningen och 

förändringarna i befolkningsstrukturen gör att fokus riktas mot äldre som grupp och hur 

denna uppsats kan vara en del i att uppmärksamma en aspekt av kunskapsområden kring 

äldre.  

2.1 Äldreomsorgens utveckling 

Äldreomsorgen genomgick från och med början av 1900-talet en förändring där staten och 

samhällets institutioner under 1900-talet successivt tog mer ansvar för omvårdnaden av de 

äldre. Innan dess var det vanligt att barn tog hand om sina äldre föräldrar vilket var ett system 

som grundades på både lag och tradition. De äldre som inte hade samma möjlighet att få hjälp 

inom familjen fick förlita sig på den kommunala fattigvården (Edebalk & Lindgren, 1996, 

s.139-140). Grönwall och Holgersson (1993, s.7-14) uppger hur utvecklingen av fattigvården 

låg i linje med liberaliseringen av näringspolitiken som genomfördes för att främja den 

industriella expansionen där förändringarna i samhället krävde att fattigvården utvecklades. I 

och med industrialiseringen hade de äldre i samhället uteslutits och kommit ifrån 

produktionsarbetet vilket skapade ett behov av äldreomsorg. Edebalk och Lindgren (1996, 

s.139-140) beskriver hur det i början av 1900-talet skedde en "socialpolitiskt islossning" i 

Sverige som hänförs till den snabba ekonomiska utvecklingen. Särskilt uppmärksammades 

situationen för de gamla och fattiga, vilket kopplas till att antalet äldre ökade snabbt under 

den här perioden. Vid början av 1900-talet var uppfattningen att en värdig åldringsvård 

bestod av differentierande och upprustade anstalter. 

År 1947 beslutades det att ålderdomshemmen skulle skiljas från övrig fattigvård och bli 

inackorderingshem för de gamla. Nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad av 

ålderdomshemmen skedde över hela landet i mitten av 1900-talet. År 1950 skapades även den 

första organiserade hemhjälpen, vad vi idag skulle kalla hemtjänst (Trydegård, 2013, s.142). 

Den sociala hemhjälpen påbörjades i småskalig omfattning redan under 1920-talet och har 

sedan 1950-talet blivit en växande del av den kommunala verksamhetens stöd till äldre. 

Under 1960-talet tillkom ca 4000 ålderdomshemplatser men utbyggnaden avtog på 1970-talet 
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och istället kom servicehusen och den sociala hemhjälpen att expandera. År 1993 var antalet 

lägenheter, ålderdomshem och servicehus, oförändrat sedan början av 1980-talet (Grönwall & 

Holgersson, 1993, s.7-14). 

Resurser till äldreomsorgen har minskat sedan 1990-talet och in på 2000-talet vilket lett till 

att färre äldre får tillgång till äldreomsorg. T.ex. var det år 2011, 37 % i den äldre 

åldersgruppen (80+) som hade hemtjänst eller bodde på äldreboende jämfört med 53 % år 

1992. Det minskade utbudet av kommunal service har lett till att äldre i större utsträckning 

sökt sig till andra former av hjälp och stöd. Däribland har det skett en ökning i privat köpt 

hjälp och även anhörighjälpen har ökat. Vilket innebär att familjen samt service köpt på 

marknaden i ökad utsträckning ersätter eller kompletterar samhällets insatser (Trydegård, 

2013, s.148).  

2.2 En åldrande befolkning 

Sveriges befolkning blir allt äldre, detta beror på att vi tack vare modern läkemedelsteknik 

blir allt äldre samt att de stora barnkullarna som föddes i början av efterkrigstiden nu har 

kommit upp i åren (Statistiska centralbyrån, 2015, s.119 ff). Således bör även det totala 

antalet äldre personer med psykisk ohälsa komma att öka (Shah & Bhat, 2008, s.1239). 

Psykisk ohälsa är relativt vanligt förekommande bland äldre (Socialdepartementet, 2017, 

s.180–183) då uppskattningsvis 15 % av personer över 60 år lider av psykisk ohälsa enligt 

World Health Organisation (WHO, 2017). Äldre personers psykiska tillstånd är ofta 

komplicerat, speciellt hos de som lider av flera omfattande och komplexa sjukdomar. Just 

problematiken med flersjuklighet gör att många äldre med psykisk ohälsa riskerar att ”falla 

mellan stolarna” eftersom fokus riktas mot de omfattande fysiska besvären vilket medför att 

den psykiska hälsan inte uppmärksammas i samma utsträckning som den fysiska. 

(Socialdepartementet, 2017 s.180–183). På så vis kan det förväntas att psykisk ohälsa hos 

äldre i framtiden blir ett alltmer påtagligt problem i samhället när antalet äldre blir fler. 
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3. Tidigare forskning  

Fokus för tidigare forskning i denna uppsats kan kategoriseras i följande tre teman: Psykisk 

ohälsa hos äldre, Historisk syn på ålderdom och psykisk ohälsa samt Nutida diskurser och 

föreställningar om åldrande. Presentation av tidigare forskning kring dessa tre teman syftar 

till att ge en värdefull bakgrund och grundläggande kunskap om ämnet. Tidigare forskning 

som tydligt svarar mot den här uppsatsen syfte och som behandlar föreställningar om äldre 

personers psykiska ohälsa har visat sig vara knapphändig, där endast ett fåtal källor berör 

ämnet (se t.ex. Ballenger, 2006). Därför har forskning om psykisk ohälsa hos äldre med 

medicinsk inriktning varit en viktig del i instuderingsprocessen inför denna uppsats, och 

berörs således i detta avsnitt om tidigare forskning. Även om den delen av forskningen inte 

bidragit till någon djupare förståelse av materialet har den ändå en betydelse för att ge en 

inblick i kunskapsläget och den kan belysa förekomsten av psykisk ohälsa hos äldre. 

Forskningen kring föreställningar om äldre och om psykisk ohälsa, samt forskning kring 

nutida diskurser har i större utsträckning bidragit till en djupare förståelse av resultatet. 

Presentationen av tidigare forskning avser även visa den komplexitet som äldres psykiska 

ohälsa innebär och belysa hur åldrande kan betraktas ur olika perspektiv inom olika diskurser. 

3.1 Psykisk ohälsa hos äldre 

Personer över 75 år har högst antal självmord av alla grupper i de flesta industrialiserade 

länder. I en svensk studie framkommer hur riskfaktorer såsom familjekonflikter, allvarlig 

fysisk sjukdom, ensamhet, samt lindrigare och svår depression, var faktorer associerade med 

självmord i grupper av personer i åldern 75 år och äldre. Resultatet visade att ekonomiska 

problem kunde orsaka självmord i den yngre gruppen av äldre (65-74 år) men inte i gruppen 

från 75 år och uppåt. Därutöver konstateras hur de äldre personerna som begick självmord 

och led av depression fick behandling för sin depression i lägre utsträckning än de som var 

yngre (Waern, Rubenowitz, & Wilhelmson, 2003, s.328, 330). I en studie från 2010 (Yur`yev 

et al., 2010) framkommer att allmänhetens syn på äldre kan ha ett inflytande på 

självmordsfrekvensen. I studien framkom att attityder mot äldre är mer positiva i Västeuropa 

än i Östeuropa och att inkluderande på arbetsmarknaden är en skyddsfaktor när det kommer 

till självmord.  

Det finns ett flertal forskningsrapporter som visar på attityder kring personer med psykisk 

ohälsa. Somliga har undersökt allmänhetens attityder till psykiskt sjuka och de har visat på en 

stark negativ attityd mot att bo nära någon med psykisk ohälsa. Dock har man inget emot att 
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personer med psykisk ohälsa fanns i samhället men inte nära sig själv (Högberg, 2010; 

Cowan, 2003). En studie har visat att människor har en starkare vilja till att acceptera 

personer med psykisk ohälsa om man får mer utbildning om fenomenet psykisk ohälsa 

(Sakellari, Sourander, Kalokerinou-Anagnostopoulou, & Leino-Kilpi, 2015). Dessutom har 

en undersökning visat att de som fått information om personers egna erfarenheter av psykisk 

sjukdom uppgav att de var betydligt mer villiga att interagera med personer med psykisk 

sjukdom än de som inte fått personlig information om fenomenet (Hackler, Cornish, & 

Vogel. 2006). 

Äldre med psykisk ohälsa kan dels innefatta de personer som drabbas av psykisk ohälsa i 

samband med åldrande eller så kan det handla om de som drabbats av psykisk ohälsa i 

tidigare ålder och blir äldre med sjukdomen (Rolfner Suvanto, 2014, s.11). De flesta 

symptomen för psykiska sjukdomar tenderar att yttra sig i tidig ålder (Kalašić & Pfeiffer, 

2017). Det kan dock beskrivas och uppfattas som att äldre är mer utsatta än yngre i 

befolkningen när det kommer till riskfaktorer för psykisk hälsa. Detta som följd av att äldre 

dels kan vara utsatta av de riskfaktorer som sträcker sig över hela livet och är vanliga i hela 

befolkningen, dels att äldre kan antas vara mer utsatta för vissa riskfaktorer än andra 

befolkningsgrupper. Det kan handla om att äldre i större utsträckning drabbas av försvagad 

funktionsförmåga, som att uppleva kronisk smärta eller benskörhet, som kan ha en negativ 

påverkan på den psykiska hälsan. Vissa äldre påverkas även av nedgång i mentala förmågor 

på grund av t.ex. demens. Dessutom ökar risken för äldre att förlora nära anhöriga, så som 

ens make, maka eller att vänner kan gå bort. Äldre kan även drabbas av en försämring i 

socioekonomisk status i och med pensioneringen vilket kan innebära ensamhet, isolation och 

risk för försämrat psykiskt mående (WHO, 2017). 

3.2 Utveckling av synen på ålderdom och psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett relativt nytt begrepp, dock har fenomenet att människor mår dåligt i 

själen/psykiskt troligen alltid funnits med hos mänskligheten. En av de mest kända grekiska 

filosoferna, Platon, trodde att psykisk sjukdom berodde på att själens harmoni blev störd av 

mänskliga passioner. En annan känd grekisk filosof, Hippokrates, förklarade psykisk 

sjukdom med att en obalans hade uppkommit mellan de fyra viktigaste kroppsvätskorna, 

blod, slem, svart galla och vit galla (Ottosson. 2003). Synen på psykisk ohälsa och även på 

ålderdom har förändrats genom historien. Under 1900-talet har läkarvetenskapen kring 

psykisk ohälsa tagit mer plats för att förstå och behandla psykisk ohälsa (Lindqvist, 
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Markström, & Rosenberg, 2010, s. 9). Dessutom började även åldrande betraktas utifrån 

biologi och medicin under 1900-talet (Thorslund, 2010, s.398). I äldre tider har åldrandet 

förknippats med religion och dödlighet samt kopplats till sociala familjeskyldigheter där 

åldrandet betraktades ligga i "Guds händer" (Park, 2016, s.22). Tidigare i historien kopplades 

även psykiska sjukdomar till Gud och religion då exempelvis "vansinne" som psykisk 

sjukdom betraktades vara Guds straff för begångna synder eller som demonisk besatthet där 

enda "behandlingen" som fanns var att be till Gud (Hildebrand Karlén 2013, s.31).  

Ballenger (2006, s.3, 13, 65-66) presenterar den historiska framväxten och utvecklingen av 

den samhälleliga synen på Alzheimers sjukdom som ett socialt problem i USA och ägnar 

speciellt fokus åt den rädsla som finns för sjukdomen i samhället. Ballenger belyser hur 

nutida begrepp bär på en historik där betydelsen kan ha skiftat över tid och där förändringar i 

begreppets mening kan ge oss kunskap om de dåtida rådande föreställningarna kring ämnet. 

Bland annat poängterar Ballenger hur begreppet "senil" skiftade i betydelse under sent 1800-

tal och i början av 1900-talet. Senil hade tidigare varit ett neutralt begrepp som ansågs vara 

en naturlig del av åldrandet men betydelsen skiftade i slutet av 1800-talet och användes för 

att förklara åldersrelaterad försämring, främst kopplat till psykiska funktioner och där 

begreppet fick en negativ laddning. Ballenger beskriver även hur det i USA på 1800-talet 

fanns en uppfattning att äldre inte hade mycket att tillföra. Detta kan få porträtteras av en av 

USA:s  på den tiden mest kända läkare som sa att "män över 60 är helt värdelösa". 

3.3 Nutida diskurser och föreställningar om åldrande  

Eftersom denna uppsats utgörs av diskursanalys har forskning om diskurser och 

föreställningar kring äldre varit ett betydande inslag för att förstå ämnet. Diskursanalysen 

som den förstås och används i denna uppsats kommer diskuteras närmare i senare avsnitt (se: 

avsnitt 4:1, 4:2 & 5.4) men för att få en viss förståelse för nästkommande avsnitt om tidigare 

forskning är det lämpligt att redan här kortfattat beskriva och definiera diskursbegreppet. Det 

är viktigt att poängtera hur begreppet diskurs varierar i betydelse beroende på olika 

diskursanalytiska inriktningar men det kan i grunden förstås som att diskurser är språkliga 

praktiker som innefattar regler i hur vi uttrycker oss och där vi gemensamt skapar innebörder 

genom sättet vi talar om företeelser (Boréus, 2015, s.177). Begreppet diskurs rymmer en idé 

om att språket är strukturerat i olika mönster som vi följer när vi talar, skriver och uttrycker 

oss (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.7). När vi i nästkommande avsnitt diskutera 
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nutida diskurser är det mot denna definition där diskurserna innebär ett speciellt sätt att tala 

om och förstå omvärlden. 

Många historiker hävdar att forskare inom medicin och biologi betraktat åldrande negativt. 

Genom att forskningen har ägnat fokus åt uppfattningen om hur det den åldrande "kroppen" 

är på oundviklig nedgång och därmed inte intresserat sig för de potentiellt goda aspekterna av 

åldrande (Park, 2016, s.7). Mot denna bakgrund har det under senare år vuxit fram en ny 

diskurs kring åldrande, s.k. framgångsrikt åldrande. Idén om ett framgångsrikt åldrande 

förknippas främst med den modell som Rowe och Kahn utvecklat. Rowe och Kahns 

definition och modell för framgångsrikt åldrande innefattar tre komponenter. Den ena är 

frånvaron av sjukdomar och sjukdomsrelaterad funktionsnedsättningar, den andra är hög 

kognitiv, psykisk och funktionell förmåga och den tredje komponenten är ett aktivt 

engagemang i livet (Rowe & Kahn, 1997). Rozanova (2009) har analyserat medias 

porträttering av framgångsrikt åldrande baserat på en kritisk diskursanalys och en kritisk 

gerontologi. Den kritiska gerontologin beskriver Rozanova är ett perspektiv på åldrande som 

är inspirerat av bl.a. feministisk teori, kritisk teori och hermeneutik och syftar till att väcka 

frågor om varför människor åldras som de gör genom att fokusera på vilka ekonomiska och 

politiska intressen som kan tänkas påverka de normer och ideal som äldre förväntas leva upp 

till. Rozanova kunde i sin studie urskilja att det fanns några centrala teman i diskurser kring 

framgångsrikt åldrande. Dessa teman handlade om medias framställning om hur ett positivt 

åldrande är ett personligt val och att det finns ett individuellt ansvar i att åldras framgångsrikt 

samt hur människor åldras framgångsrikt genom att hålla sig aktiva. 

Minkler och Fadem (2002, s.229) menar att paradigmet "framgångsrikt åldrande" bidragit till 

en mer positiv syn på åldrande och ett ökat intresse för hälsofrämjande arbete fokuserat på 

äldre. De framhäver dock hur Rowe och Kahns modell kan leda till att vissa grupper av äldre 

riskerar att marginaliseras och stigmatiseras ytterligare i och med att de inte uppfyller 

kriterierna för ett framgångsrikt åldrande på grund av t.ex. sjukdom och funktionsnedsättning. 

I samma anda diskuterar Martinson och Minkler (2006, s. 321–322) hur framställningen av 

aktivitet och bidragande till samhället ses som en viktig del i ett framgångsrikt åldrande som 

därmed riskerar att utesluta de äldre som inte kan eller inte vill vara aktiva. De äldre riskerar 

att ses som en homogen grupp där alla har samma möjligheter att bidra och uppnå ett 

framgångsrikt åldrande där diskursen och idealbilden inte tar hänsyn till de samhälleliga 

strukturer och sociala faktorer som begränsar vissa personer från att uppfylla kriterierna. 

Liang och Lou (2012, s.327) riktar ytterligare en kritik mot Rowe och Kahns modell och 
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resonemang och menar att synen på framgångsrikt åldrande är anpassat efter en västerländsk 

kultur där andra kulturella kontexter förbises. Därutöver redogör Liang och Lou för en 

alternativ diskurs kring åldrande vid namn "harmoniserat åldrande" som omfattar de 

utmaningar och möjligheter som åldrande innebär samtidigt som det tar större hänsyn till 

kulturella skillnader mellan länder. 

Winther Jørgensen och Philips (2000, s. 41-43) menar att diskurser och föreställningar 

ständigt förändras och kan påverkas av sociala, politiska, kulturella och ekonomiska krafter 

för att tjäna specifika syften. Exempelvis visar Park (2016, s.7, 22) hur synen på kroppens 

nedgång som en oundviklig del i åldrande kunde användas som ett argument och 

rättfärdigande för att äldre skulle uteslutas från arbetsmarknaden. Det samhälle som uppkom i 

och med industrialiseringen krävde att äldre lämnade arbetsmarknaden och detta kan anses 

vara en bidragande faktor till en mer negativ syn på åldrande som associeras med att kroppen 

blir svagare och inte längre är arbetsduglig (Park, 2016, s.7, 22). Dagens diskurs kring ett 

alternativt framgångsrikt åldrande kan snarare anses uppmuntra tanken att äldre ska kunna 

bidra till samhället högre upp i åldrarna. Exempelvis belyser Martinson och Minkler (2006, s. 

319) hur en del i framgångsrikt åldrande är att äldre uppmuntras engagera sig frivilligt och 

bidra till samhället. Martinson och Minkler problematiserar ämnet och menar att den rådande 

diskursen om framgångsrikt åldrande kan förstås ur ett kritiskt perspektiv där politiska och 

ekonomiska krafter påverkar föreställningarna i samhället. Rollerna som äldre uppmuntras 

leva upp till är socialt konstruerade genom kulturella värderingar och normer, baserat på 

politiska och ekonomiska agendor, så som att samhället gynnas av att den äldre befolkningen 

håller sig aktiva och friskare, detta för att ekonomiskt kunna hantera den åldrande 

befolkningen (Martinson & Minkler, 2006, s.319; Rozanova, 2009 s.213-214). 

3.4 Kunskapslucka  

I processen att söka tidigare forskning blev det uppenbart hur det finns en bred tillgång till 

forskning kring psykisk ohälsa gällande t.ex. förekomst och riskfaktorer hos den äldre 

befolkningen genom studier som fokuserar på demens, depression, ångest etc. Det visade sig 

även finnas en hel del forskning inriktat mot olika diskurser och synen på vad åldrande 

innebär i dagens samhälle. Även kunskap om historiska föreställningar kring åldrande och 

psykisk ohälsa fanns att tillgå. Vad som dock visade sig vara mindre utforskat är synen på 

och diskurser kring specifikt äldres psykiska ohälsa. Det finns ett flertal källor som 

undersöker synen på åldrande i dagens samhälle där psykisk ohälsa visserligen kan vägas in 
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som en aspekt men det kan anses finnas en viss kunskapslucka inom forskningsområdet, 

såvitt vi kunnat urskilja i sökprocessen, när det gäller synen på och konstruktionen av äldres 

psykiska ohälsa som ett fenomen. Således vill vi lyfta fram de föreställningar som finns om 

äldre med psykisk ohälsa då det är viktigt för att uppmärksamma ämnet ytterligare och 

försöka skapa kunskap kring ett ämnet som vi själva inte funnit mycket information om.  

3.5 Avslutande sammanfattning av tidigare forskning 

Utifrån tidigare forskning går det att förstå hur äldres psykiska ohälsa kan skilja sig åt i 

jämförelse med övrig befolkning. Detta på grund av att äldre i vissa aspekter befinner sig mer 

i riskzonen för psykisk ohälsa som följd av åldrandet och att vissa psykiska sjukdomar så som 

demens drabbar äldre personer. Det kan även urskiljas hur äldre är mer utsatta i på så sätt att 

deras psykiska ohälsa uppmärksammas i lägre utsträckning än för yngre personer i och med 

att större fokus riktas mot de äldre personernas fysiska hälsa. Gällande synen på psykisk 

ohälsa och äldre kan tidigare forskning bl.a. visa en utveckling från en tilltro på religion och 

Gud till ett större fokus på medicin under 1900-talet. I dagens samhälle kan ett flertal 

vetenskapliga artiklar beskriva och problematisera de mest framträdande diskurserna kring 

synen på åldrande där det kan urskiljas en debatt mellan de som förespråkar en diskurs om 

framgångsrikt åldrande och de som ställer sig kritiska mot de kriterier och ideal som 

diskursen om framgångsrikt åldrande uppmanar äldre att uppnå. 
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4. Teoretisk och begreppslig referensram  

Svensson (2015, s.214) uppger att det vanligaste användningsområdet för teorier inom 

uppsatsarbeten är att de bidrar med kunskap om ett fenomen snarare än att uppsatsen ska ge 

upphov till en ny teori eller bidra till teoriutveckling. Att använda sig av en teori innebär att 

de teoretiska begreppen inom vald teori fungerar som verktyg för att kunna förstå och ge 

mening till vad vi ser i det empiriska materialet. Svensson (2015, s.210) beskriver kortfattat 

hur teorier gör det möjligt att "se något som något". I denna uppsats har avsikten varit att 

använda diskursanalys baserad på diskursteori för att analysera materialet med konkreta 

analytiska verktyg som vi återkommer till i metodavsnittet. För att kunna utläsa innebörder i 

materialet och få en förståelse för konstruktionen av äldre med psykisk ohälsa använde vi oss 

av Beckers teori om avvikande för att få en inblick i hur offentliga texter kan bidra till att 

konstruera människor och fenomen som avvikande. Utöver Beckers avvikarteori har 

Baumans teori om konsumtionssamhället använts för att ge ytterligare förståelse för hur 

normer och ideal i samhället påverkar vad som betraktas som normalt och därmed vad som 

anses vara avvikande.  

4.1 Diskursanalys som teoretisk utgångspunkt 

I följande avsnitt kommer diskursanalys beskrivas utifrån dess teoretiska utgångspunkter och 

i senare avsnitt kommer diskursanalys behandlas i sin metodologiska betydelse, där vi 

kommer beskriva hur diskursanalys konkret kan användas för att analysera textmaterial. 

I centrum för diskursanalys är språkbruk och språkanvändning där diskursen är 

studieobjektet. Vad som menas med termen diskurs varierar och därmed kan även 

diskursanalys förstås på olika sätt, ha olika fokus, och innefatta olika analytiska begrepp och 

redskap (Boréus, 2015, s.177). En grundläggande tanke inom diskursanalys är uppfattningen 

om att språk inte endast är ett neutralt instrument för kommunikation utan att språk är en 

social praktik som sker och formas i en social kontext. Språket anses påverka synen på vilka 

vi är och i det yttersta även påverka hela vår syn på världen (Bergström & Boréus, 2012, 

s.378-379). Diskursanalys förutsätter därmed mer eller mindre att världen är socialt 

konstruerad, där språk är en del i konstruktionen (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s.10).  

På så vis har diskursanalys en socialkonstruktivistisk ansats. Inom ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv förstås inte sociala problem som någonting som existerar oberoende av 

människors uppfattningar. Utan problemens framväxt ses snarare som ett resultat av en 
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kollektiv definitionsprocess där vi skapar problemen genom sättet vi beskriver dem och 

genom vilka åtgärder som rekommenderas (Hilte, 1996, s.22-24).  

Boréus (2015, s.177) beskriver att det enligt ett radikalt socialkonstruktivistiskt tänkande inte 

går att tala om en verklighet som kan förmedlas i sin råa form genom våra sinnen utan allting 

blir till vad det är genom hur vi talar om det. Vidare menar Boréus att det finns ett mer 

modererande och mindre radikalt tänkande inom diskursanalys som innebär att 

språkanvändning och andra sociala praktiker påverkar hur vi tolkar samhället och världen 

men att världen i sig även påverkar hur vi agerar och hur vi använder språket. Det sker en 

växelverkan där samhället reglerar vad som kan sägas och uttryckas, medan det som sägs och 

uttrycks även har en inverkan på hur vi ser på samhället (Boréus, 2015, s.164-177). Mot detta 

resonemang kan det förstås att utsagorna i källmaterialet vittnar om de samhälleliga 

föreställningar som existerar i dess samtid men att texterna och språket även spelar en roll i 

konstruktionen av dessa föreställningar. 

En viktig aspekt inom diskursanalys är att studera de samhälleliga föreställningar som 

förmedlas genom språk och som får verkliga konsekvenser för människor. T.ex. kunde 

diskursen kring, och därmed förmedlingen av föreställningar om sinnessjukdom, under början 

av 1900-talet leda till verkliga konsekvenser för de människor som spärrades in motiverat 

med att de var psykisk sjuka. Kopplat till syftet med uppsatsen är det därför intressant att 

undersöka föreställningar om äldres psykiska ohälsa eftersom detta får verkliga konsekvenser 

för gruppen och för individer i samhället.  

4.2 Diskursteori - Laclau & Mouffe 

En inriktning inom diskursanalys som brukar gå under namnet "diskursteori" förknippas 

främst med teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Diskursteori såsom begreppet 

används av Laclau och Mouffe fokuserar på hur allting konstrueras diskursivt och där alla 

sociala fenomen i stort sätt kan analyseras med diskursanalytiska redskap. En grundläggande 

idé inom denna inriktning är hur sociala fenomen inte är färdiga eller slutgiltiga utan 

begrepp/tecken inom diskursen är ett ständigt föremål för "betydelsekrig" (Bergström & 

Boréus, 2012, s.64-66; Winther Jørgensen & Philips, 2000, s.31-36). Genom att analysera 

texter i form av SOU:er som publicerats vid olika tidpunkter är målet att kunna synliggöra 

just hur fenomen inte är färdiga utan ständigt genomgår en förändringsprocess. 

 



14 

 

Inom Laclau och Mouffes diskursteori uppfattas en diskurs som en fixering av betydelse 

inom en bestämd domän (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s.33). Alla tecken (ord, 

begrepp etc.) inom diskursen benämns som "moment" som knyts samman i ett nät och deras 

betydelse fixeras genom att de skiljer sig från varandra. I en aktiv diskurs står det klart vad ett 

begrepp betyder på grund av kopplingen till andra begrepp. På så sätt utesluts möjliga 

kopplingar till ytterligare andra begrepp. Diskurser innebär därför en reducering av 

möjligheter i strävan efter att skapa en fast entydighet – en stabilitet i begreppens betydelse. 

Sammanfattningsvis betyder det att diskursen konstitueras i förhållande till det den utesluter. 

Genom att ord och begrepp relateras till varandra får begreppen mening. Begreppens mening 

skiftar dock över tid beroende på vilka begrepp som relateras till varandra (Winther 

Jørgensen & Philips, 2000, s.33-34, 58).  

Winther Jørgensen och Philips (2000, s.40) beskriver att diskurser försöker strukturera tecken 

(ord, begrepp) som om de hade en entydig och oföränderlig betydelse i en fixerad struktur. 

Dock är grundtanken som sagt att ett teckens betydelse aldrig kan fixeras fullständigt utan 

alltid kan skifta i betydelse. Samma tanke appliceras på den sociala världen där vi uppför oss 

som om verkligheten omkring oss har en fast och entydig struktur. Vi beter oss som att 

samhället, de grupper vi tillhör och vår identitet är objektiva. Men precis som att diskurser 

och det språkliga aldrig är helt fastställt så är samhället och identiteter inte heller fast i sin 

betydelse utan föremål för påverkan och förändring. Med detta sagt syftar inte den diskursiva 

analysen till att kartlägga hur verkligheten verkligen är och vilka grupper som existerar utan 

ägnar fokus åt hur vi skapar verkligheten.  

4.3 Beckers teori om avvikande 

En av de stora teoretikerna kring avvikelse är Howard Becker. Becker (2006 s.18-21) 

beskriver utanförskap och avvikelse som ett socialt konstruerat fenomen där den som inte 

beter sig som de gängse normerna i gruppen föreskriver stämplas som avvikare. Regler kan 

antingen vara skrivna i lag eller helt oskrivna. Det kan även förstås att regler för avvikande 

uttrycks genom normer i samhället, där en del i att skapa normer är genom SOU:er som kan 

förmedla en bild av vad som betraktas som idealistisk och eftersträvansvärt i samhället. 

Oavsett hur reglerna yttrar sig skapar de ett utanförskap genom att vissa beteenden och vissa 

personer som bryter mot reglerna stämplas som avvikare. Avvikelse kan därav kortfattat 

definieras som ett brott mot en gemensam regel. 
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Becker (2006, s.22-23) menar att samhället bidrar till att skapa avvikare. Inte endast genom 

att samhället skapar förutsättningar och villkor som bidrar till att vissa blir avvikare genom 

att t.ex. hamna i missbruk eller kriminalitet. Utan även genom att samhället skapar avvikelse 

genom konstruktionen av normgivande regler och upprätthållandet av gränser där 

överträdelsen utgör avvikelsen. Samhället konstruerar normer och regler för vad som är 

normalt och där personer som överträder dessa gränser och bryter mot reglerna blir avvikande 

(Becker, 2006, s. 22-23). På en makronivå kan det förstås som att avvikare skapas i kontrast 

till vad samhället anser vara normalt och eftersträvansvärt.  

4.4 Baumans teori om konsumtionssamhället 

Centralt i Baumans (2008, s.63–64) teoretiska resonemang är beskrivningen av 

konsumtionssamhället. Konsumtionssamhället är ett slags samhälle som ”interpellerar” 

(tilltalar, hälsar och ropar, vädjar till och frågar) med sina medlemmar främst i egenskap av 

att de är konsumenter. Konsumtionssamhället uppmuntrar, gynnar och förstärker 

medlemmarnas val av en konsumistisk livsstil där det enda godkända valet är att följa och 

leva efter de konsumistiska reglerna vilket i sig är ett villkor för medlemskap i samhället. 

Bauman (2012, s.23) beskriver att om välfärdsstaten underfinansieras, faller sönder eller 

aktivt monteras ned beror det på att kapitalvinster inte längre bygger på exploatering av 

arbetare utan en exploatering av konsumenter, konsumenterna prioriteras således i dagens 

samhälle över arbetarna. Det tidigare samhället, innan konsumtionssamhället, beskriver 

Bauman (2008, s.63–64) som producenternas och soldaternas samhälle, där männens kropp 

och därmed arbetskraft var det viktigaste. 

”Välfärdsstaten” som Bauman (2012, s. 23–24) hellre kallar för ”den sociala staten” menar 

han är ett arrangemang som uppfanns för att förhindra dagens drift att ”privatisera”. Alltså 

motverka en antikollektiv individualisering och en konsumentmarknad som tvingar 

människor att konkurrera mot varandra. Dessutom menar Bauman att privatiseringen innebär 

att ansvaret för att motverka och lösa socialt skapade problem placeras på enskilda individer 

som inte alltid har tillräckligt med resurser för att lösa problemet. Bauman resonerar att vi i 

dagens samhälle rör oss i en riktning där individen är i centrum. Individen får större fokus 

men den enskilda personen tyngs även av bördor som staten tidigare förväntades ansvara för. 

Bauman beskriver hur den lägst stående klassen i samhället är underklassen. Utmärkande för 

underklassen är att de betraktas som en onyttig klass genom att de inte har möjlighet att 

konsumera, "som en ren plåga som samhället skulle klara sig utan" (Bauman. 2008. s.139). 
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Bauman (2008. s.137-139, 142) konstaterar som sagt att vi lever i ett konsumtionssamhälle 

där allt värderas utifrån sitt varuvärde, underklassen är utan marknadsvärde eftersom de inte 

kan konsumera, och de kan inte få andra att konsumera, och kan därför inte kan användas i 

reklam eller liknande marknadsföring för att skapa intresse för en produkt. Bauman menar att 

det sätt som det moderna samhället engagerar sina medborgare på är via att medborgarna ses 

som konsumenter snarare än samhällsmedborgare. "De fattiga i konsumtionssamhället är 

totalt onyttiga. Anständiga och normala medlemmar av samhället - riktiga konsumenter - 

önskar sig inget av dem och förväntar sig ingenting." (Bauman. 2008. s.142).  

4.5 Sammanfattning av teorier 

Målet med att använda valda teorier är att synliggöra att det som beskrivs som normalt och 

önskvärt och därmed även vad som uppfattas som icke-önskvärt och avvikande i samhället 

skiftar över tid. Med hjälp av diskursanalytiska verktyg kan konstruktionen av avvikande 

urskiljas i SOU:erna med en förståelse för att diskurser strävar efter en fixering av betydelse 

för att skapa strukturer av begrepp men att dessa  alltid skiftar i betydelse och föreställningar 

förändras. Exempelvis kan synen på vad som är normalt inom en diskurs vid en tidpunkt ges 

en viss innebörd och i en annan diskurs har betydelsen av normalt skiftat vilket skapar nya 

tolkningsramar för vad som är avvikande.  

Avsikten med uppsatsen är att urskilja konstruktionen av äldre med psykisk ohälsa och att 

analysera föreställningarna i förhållande till synen på vad som är avvikande. För detta kan 

Beckers resonemang om avvikelse vara vägledande. Eftersom materialet som analyseras är 

hämtat från olika tidsperioder är det därför relevant och intressant att med hjälp av Becker 

analysera hur avvikande konstruerats vid olika tidpunkter, i olika samhälleliga kontexter. För 

att förstå de samhälleliga kontexterna kan Baumans teorier om konsumtionssamhället bidra 

med en intressant infallsvinkel och medföra en förståelse för hur avvikande kan skapas i 

förhållande till rådande ideal i samhället. Även om Baumans fokus inte är på avvikande likt 

Beckers innefattar hans resonemang en syn på att personer i underklassen avviker från idealet 

och konsumtionsnormen i samhället, vilket kan bidra med ytterligare en förståelse för 

konstruktionen av avvikande. 
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5. Metod 

Denna uppsats har en kvalitativ forskningsansats om hur psykisk ohälsa hos äldre beskrivs 

under olika tidsperioder. Avsikten med uppsatsen är därmed att klargöra egenskaper hos 

fenomenet med fokus på att urskilja en framväxt över tid, vilket karaktäriserar kvalitativ 

forskning (Repstad, 1999, s.9, 15; Widerberg, 2002, s.15–18). Inom kvalitativ metod kan det 

finnas en önskan att genom forskning uppmärksamma ett socialt problem i samhället och 

bedriva opinion för åtgärder kring det sociala problemet (Padgett, 2008, s.17). Således är det 

lämpligt med en kvalitativ metod för denna studie eftersom syftet är att söka kunskap om vad 

fenomenet innebär samt belysa ett socialt problem i samhället. 

5.1 Dokumentstudie och textanalys  

Text i olika former är en viktig och central del i samhället och är därav ett viktigt studieobjekt 

inom samhällsvetenskapen. Texter kan ses som uttryck för rådande föreställningar och 

relationer i samhället och kan även anses vara bidragande till hur dessa föreställningar och 

värderingar formas (Boréus, 2015, s.157–158). Mot denna bakgrund anser vi att en 

dokumentstudie är en lämplig metod som svarar mot vårt syfte och våra frågeställningar. Vi 

anser att SOU:er är särskilt intressanta i denna studie då vi på så sätt kan utläsa statens och 

samhällets syn på fenomenet psykisk ohälsa hos äldre vid olika tidsperioder. 

En fördel med dokumentstudier är att det inte är möjligt att påverka materialet som 

undersöks, till skillnad från intervjuer och observationer (Padgett, 2008, s.122–125). 

Materialet i textanalyser kan beskrivas som "fryst" genom att det inte förändras utan är lika 

för alla, även om det naturligtvis är möjligt att uppfatta och tolka materialet på olika vis 

(Widerberg, 2002, s.15–18). Ytterligare en fördel med att ägna sig åt dokumentstudier är att 

det är mindre krävande rent känslomässigt. Det finns dock nackdelar med att använda sig av 

redan existerande data. En aspekt som kan visa sig problematisk är att materialet inte 

skapades för forskningsändamål, vilket innebär att materialet kanske inte svarar tillräckligt 

väl mot vad uppsatsen önskar undersöka. Dokumentstudier är därmed begränsade till det 

material som finns att tillgå (Padgett, 2008, s.122–125).  
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5.2 Material 

Materialet i uppsatsen består av Statens offentliga utredningar (SOU), och håller sig således 

på en makronivå. Bergström och Boréus (2012, s.382) menar att SOU:er är ett lämpligt 

material för att undersöka föreställningar i samhället. Avsikten med att använda SOU:er i 

denna uppsats är att analysen av dessa kan ge en inblick i samtida diskurser och 

föreställningar kring äldre med psykisk ohälsa. Vi har valt att inrikta oss på tre tidsperioder i 

vår undersökning: 1920-talet, 1940/50-talen samt första decenniet på 2000-talet. Det 

tidsmässiga avståndet mellan perioderna kan leda till att de olika diskurserna och dess 

förändringar över tid kan synliggöra framväxten av samhällets föreställningar kring 

fenomenet. 

Den första tidsperioden vi valt att undersöka är 1920-talet eftersom de första SOU:erna 

publicerades 1922 och den socialpolitiska debatten om äldrevård startade i Sverige i början 

av 1900-talet (Thorslund, 2010, s.398). Den s.k. efterkrigstiden påbörjades i Sverige efter 

1945 och Sverige befann sig då i en uppbyggnadsfas, detta samtidigt som andelen äldre i 

befolkningen började öka kraftigt (Möller, 2011, s.143 ff.; Thorslund, 2010, s.398-399). 

Därför är det intressant att se hur attityderna kring äldres psykiska ohälsa ger sig uttryck i de 

utredningar som publicerats kring 1940/50-talen. Sista perioden vi kommer undersöka är 

mellan åren 2000-2010. 2000-talet är intressant att undersöka på grund av att de stora 

barnkullarna som föddes direkt efter andra världskriget då började närma sig pensionen vilket 

gjorde att andelen äldre i befolkningen kraftigt började öka. Detta var även ett ämne som 

framkom i tidningsartiklar från början av tidsperioden. (T.ex. Schück, 2002; Andersson & 

Molander, 2002; samt Heggemann, 1999). Denna debatt om den åldrande befolkningen blev 

också stor i samband med att dåvarande finansministern 2004 kallade 40-talisterna för 

"köttberget", och uttryckte oro för de stora pensionsavgångarna. Ordvalet blev dock mycket 

omdiskuterat (Brors. 2004). Vi anser oss därmed kunna se att tankarna på den åldrande 

befolkningen är en viktig fråga i samhällsdebatten under tidsperioden vilket argumenterar för 

vald tidsperiod.  
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5.2.1 Datainsamling 

Digitaliserade SOU:er utgör källmaterialet och har hämtats från Linköpings universitets 

databas där SOU:er för åren 1922 till 2018 finns tillgängliga samt från Kungliga bibliotekets 

(KB) databas där SOU:er finns publicerade i digital form från år 1922 fram till år 1999. 

Databasen vid Linköping universitet var att föredra för att söka med hjälp av sökord och 

filtrera årtalen för att finna relevanta SOU:er. Fördelen med KB:s databas är att den erbjuder 

en överskådlig lista med rubrikerna på alla publicerade SOU:er sorterade efter när de 

publicerades.1 

För att samla in utredningar från 1920-talet och 1940/50-talen användes KB:s databas. 

Sökprocessen började med att vi för varje årtal granskade samtliga SOU:er genom att läsa 

rubrikerna för utredningarna. Detta tillvägagångssätt var möjligt dels på grund av att KB hade 

en överskådlig lista på utredningar från varje årtal, och dels för att antalet SOU:er under dessa 

tidsperioder var relativt få. För att minimera risken att missa relevanta SOU:er gick vi igenom 

hela listan av SOU:er istället för att söka efter dem med sökord eftersom detta kunde leda till 

att vi missade SOU:er på grund av att vi använde fel sökord. Vid ett första urval valdes de 

SOU:er som utifrån rubriken antogs kunna beröra ämnet. De rubriker som bedömdes vara 

relevanta var de som berörde t.ex. socialförsäkringar, arbete, pensionssystemet, organisering 

av social omsorg, organisering av vård och boende för äldre och psykiskt sjuka samt andra 

närliggande ämnen som bedömdes kunna diskutera äldre och/eller psykisk ohälsa. SOU:erna 

som utifrån rubrik ansågs kunna vara relevanta laddades ner och granskades ytterligare. 

Inklusionskriterierna var att utredningarna behandlade ämnet äldre och/eller psykisk ohälsa.  

Det fanns inget behov av ytterligare exklusionskriterier än att utredningarna valdes bort om 

de inte berörde något av ovanstående ämnen.  

Under perioden 2000-2010 publicerades 1185 SOU:er och därför behövde vi använda oss av 

sökord när vi samlade in materialet eftersom att det inte var möjligt att granska alla 

utredningar efter rubrik. Dock riskerade vi inte på samma sätt att förbise relevanta 

utredningar eftersom vi med större träffsäkerhet visste vilka ord som skulle kunna återfinnas i 

utredningarna för att beskriva fenomenet. Sökord som används var "äldre" och "psykisk 

ohälsa" där sökningen filtrerades till perioden 2000-2010. Sökningen gav 174 träffar. Det var 

ett rimligt antal att granska överskådligt genom att bedöma dess relevans efter rubriker som 

vid tidigare perioder. Därefter valdes utredningarna från 2000-2010 med samma kriterier som 

                                                           
1
 Linköpings universitets databas finns tillgänglig på http://www.ep.liu.se/databases/sou/ 

Kungliga bibliotekets digitaliserade SOU:er mellan 1922-1999 finns tillgängliga på http://regina.kb.se/sou 

http://www.ep.liu.se/databases/sou/
http://regina.kb.se/sou
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vid tidigare perioder, totalt valdes 5 utredningar. Utredningarna valdes eftersom de berörde 

både äldre och psykisk ohälsa, och bedömdes vara som mest relevanta för att besvara syftet.  

5.2.2 Materialbeskrivning
 

Under perioden 1922-1929 publicerades ett fåtal utredningar som har viss koppling till äldre 

och äldres psykiska ohälsa. Sammanlagt utgörs materialet från denna period av fem 

utredningar som skrivit om olika aspekter av fenomenet. Dels handlade utredningarna om 

utformningen av vården av äldre och specifikt om hur ålderdomshemmen och 

sinnesslövården skulle bedrivas. Andra ämnen som diskuterades i två olika utredningar var 

behandling av lösdrivare där ålderdom beskrevs. Gemensamt för utredningarna är att de inte 

gav några närmare beskrivningar om äldre och psykisk ohälsa. Därmed krävdes i 

bearbetningen av materialet och i analysen tolkning för att förstå vad begreppen som 

användes de facto betyder och hur äldre med psykiska sjukdomar därmed beskrevs i 

materialet.  

Under 1940/50-talen återfanns fler utredningar om äldre som beskrev äldres psykiska ohälsa 

än på 1920-talet. Totalt valdes åtta utredningar. Det fanns fler utredningar vid denna period 

än vid 1920-talet och utredningarna innehöll även mer information om ämnet än tidigare, 

totalt användes åtta utredningar från denna period. Ämnen som utredningarna behandlar är 

vården av äldre och sinnesslöa, där t.ex. den fysiska utformningen av boenden för äldre och 

patienter inom vården av sinnesslöa diskuteras. Vården av just äldre med psykisk ohälsa 

behandlas även samt bristen på kunskap kring åldrandets olika aspekter.  

I nedslaget på 2000-talet finns ett flertal relevanta utredningar men efter en urvalsprocess 

återstod fem utredningar som bedömdes vara mest lämpliga för närmare analys. Mängden 

information i varje utredning är mer omfattande än vid de två tidigare perioderna vilket 

skapar ett större underlag för analys. Vad som kännetecknar utredningarna vid denna period 

är ämnen som berör framtiden och hur äldrepolitikern ska bedrivas och förändras för att möta 

framtida utmaningar. T.ex. diskuteras hur äldre ska kunna stanna kvar i arbete längre än 

dagens pensionsålder. Vidare behandlas ämnen om hur åldrande kan betraktas ur olika 

perspektiv och hur gränser för åldrande är under förändring. 
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5.2.3 Bearbetning av material 

Totalt valdes 18 utredningar från de tre olika tidsperioderna.2 Eftersom 18 utredningar 

innebär en omfattande mängd text som i denna uppsats inte är möjligt att analysera i sin 

helhet krävdes en selektiv läsning. Detta innebar att utredningarna i sin helhet inte utgjorde 

material för analys. På grund av att äldre med psykisk ohälsa endast berördes i vissa, ibland 

väldigt korta, avsnitt i utredningarna, var inte all text relevant att analysera. I granskningen av 

utredningarna och i bedömningen av vilka textavsnitt som var relevanta för vidare analys, 

läste vi textmaterialet översiktligt för att få kunskap om vilka begrepp som användes för att 

beskriva fenomenet vid den givna tidpunkten (t.ex. användes begreppen åldringar och 

ålderdom vid 1920-talet). De ord som förekom i beskrivningar kring fenomenet använde vi 

sedan som sökord för att hitta dessa ord i utredningarna för att  på så vis finna relevanta 

textavsnitt som kunde analyseras vidare. T.ex. kunde vi efter en översiktlig läsning av 

utredningarna konstatera att begreppet "ålderdom" användes kopplat till äldre med psykisk 

ohälsa i utredningarna på 1920-talet, genom att söka i relevanta utredningar efter det 

begreppet kunde vi urskilja de avsnitt som berörde ämnet och kunde vara relevanta för vidare 

analys. Genom att orientera oss i utredningarna på det här sättet, med ett flertal olika sökord, 

kunde vi återfinna och välja de textavsnitt som berörde äldre med psykisk ohälsa och som 

därmed var relevanta att analysera närmare. 

5.3 Analysmetod      

I tidigare avsnitt om teori beskrevs hur uppsatsen kommer utgå från diskursanalys och mer 

specifikt utgå från Laclau och Mouffes inriktning som benämns diskursteori. Winther 

Jørgensen och Philips (2010, s.57) uppger hur Laclau och Mouffe med fokus på den 

teoretiska aspekten av diskursteori inte ger exempel på hur analysen av det empiriska 

materialet kan ske i detalj. Men det innebär inte att de teoretiska begreppen inte kan användas 

som konkreta redskap i analysen, men det kan kräva en viss kreativitet. Analysen utgick i 

denna uppsats från att upptäcka knutpunkter s.k. nodalpunkter i textmaterial. Enligt Laclau 

och Mouffes diskursteori är nodalpunkter särskilt privilegierade symboler som andra 

symboler ordnas i förhållande till, som diskursen utgår från och genom vilken diskursen 

etableras (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s.33-36). Dessa knutpunkter kan användas för 

att urskilja hur diskurser organiseras genom att undersöka vilka andra symboler som dessa 

                                                           
2 Komplett lista på materialet finns i en egen rubrik i källförteckningen 
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nodalpunkter är knutna till i s.k. ekvivalenskedjor (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s.57-

58; Bergström & Boréus, s.367). 

I analysen av materialet använde vi oss av redskap som nodalpunkter och ekvivalenskedjor 

för att upptäcka mönster och teman i textmaterialet. En del i att bekanta sig med materialet 

och kunna analysera är att ställa lämpliga analysfrågor till texten för att kunna svara på våra 

frågeställningar. Frågorna kan göra det möjligt att urskilja det som inte uttrycks i klartext och 

efter att vi bekantat oss med materialet kunde vi med hjälp av analysfrågor börja fördjupa oss 

i texterna och det underförstådda. Boréus (2015. S.160, 172-173) ger ett antal exempel på 

analysfrågor som lämpade sig för den här uppsatsens syfte och teoretiska ansats, såsom: 

Vilka substantiv eller andra uttryck används för att benämna grupper av människor? Med 

vilka adjektiv beskrivs de, vilka egenskaper? Vad beskrivs som vansinnigt, avvikande, 

onaturligt, felaktigt eller osant? Vad beskrivs som normalt, naturligt, riktigt och hävdas som 

sant? För att komplettera har vi närmat oss materialet med egna analysfrågor som t.ex. Hur 

har användningen av begreppen förändrats? Vad beskrivs som normen och idealet? Med vilka 

termer och i vilka sammanhang beskrivs äldres psykiska ohälsa? Och vad får det för 

konsekvenser i skapandet av avvikande? 

5.4 Kvalitetsbedömning för kvalitativ forskning 

Hjerm och Lindgren (2010) tar i boken Introduktion till samhällsvetenskaplig analys upp 

kriterier som de menar att kvalitativ forskning bör eftersträva och bedömas utefter. 

Kriterierna består av begrepp såsom pålitlighet, trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet 

och bekräftelsebarhet. Andra bedömningskriterier kan vara frågan om studien bedöms uppnå 

originalitet, resonans och användbarhet (s.133-136). I vår uppsats har vi tagit dessa kriterier i 

beaktande. Genom att försöka undersöka ett, enligt vår mening, förbisett ämne avser vi oss 

sträva efter en viss originalitet. Förhoppningsvis kan resultatet uppnå en användbarhet, främst 

inom socialt arbete med äldre. Men även generellt i och med att det bidrar med en kunskap 

kring ett samhälleligt fenomen såväl som det ger insikt i språkets makt i konstruktionen av 

vad vi uppfattar som verkligt.  

För att åstadkomma trovärdighet, pålitlighet, och tillförlitlighet har vi eftersträvat en 

transparens i uppsatsens genomförande. Dels med tydliga källhänvisningar och vi har även 

strävat efter att tydligt basera vad vi hävdar på källor som vi försökt granska kritiskt. Enligt 

Hjerm och Lindgren (2010, s.133) är en betydande faktor inom kvalitativ forskning 

känsligheten för kontextfaktorer och mångfald. För att eftersträva trovärdighet och 



23 

 

transparens har vi i analysen av materialet strävat efter att placera empirin i sin givna kontext 

vilket visat sig speciellt betydelsefullt i och med att materialet är historisk. T.ex. har vi 

analyserat materialet utifrån dess samtida begreppsdefinitioner och varit försiktiga med att 

kritisera materialet efter nutidens diskurs och förståelser. 

5.5 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapssrådet (2017, s.12 ff) är det viktigt att man i sin forskningsstudie hela tiden 

överväger risken för att eventuella medverkande drabbas av att studien genomförs och 

publiceras. I denna studie kommer inte några enskilda personer att delta, studien kommer ha 

ett makroperspektiv och undersöka samhällsfenomen kring äldres psykiska ohälsa med hjälp 

av offentliga utredningar, således är den delen av de etiska övervägandena inte relevanta i 

denna uppsats. En annan viktig etisk aspekt är att man som forskare inte ska ägna sig åt 

"vetenskaplig oredlighet", detta innebär att man inte ska ägna sig åt plagiat och att man inte 

ska förvanska sitt forskningsmaterial (Vetenskapssrådet, 2017, s.63 ff). För att vara tydliga 

har vi valt att genomgående ha sidhänvisningar i uppsatsen när vi hanterar källmaterialet. 

Detta för att öka transparensen och hantera materialet etiskt genom att tydligt visa var referat 

och citat är hämtade. Vi har i samma anda även eftersträvat att inte lyfta citat ur sin kontext 

utan i största möjliga utsträckning försökt framställa utsagorna i sitt sammanhang. Genom 

öppenheten kan studiens trovärdighet öka och förhoppningsvis därmed även intresset för 

detta viktiga ämne. Den som är intresserad ska enkelt kunna gå in och själv läsa i källorna 

och bilda sig en egen uppfattning om ämnet. 

5.6 Begreppsförståelse 

Repstad (1999, s. 89) diskuterar bedömningen av källor inom kvalitativ forskning och visar 

på hur det krävs en viss försiktighet i undersökningar som rör historiska källor. Repstad 

menar att skriftliga källor från förr riskerar att bli feltolkade om inte hänsyn tas till 

sammanhanget de skrevs i. Med detta menas att det kan vara lätt att tolka ett historiskt 

material utifrån synsätt, förstålelser och begrepp som uppkommit efter att texten skrevs. På så 

vis är det betydande att placera texterna och källorna i sin kontext genom att noggrant 

betänka vad texten hade för intentioner och funktion. Repstad poängterar att textens intention 

och dess faktiska funktion inte behöver vara likadana då upphovspersonen kan ha haft en 

intention med texten som sedan misstolkats. 

För att få en bättre förståelse för vad begrepp i vårt historiska material betyder har vi använt 

oss av den digitaliserade versionen av Nordisk familjebok, den så kallade Uggleupplagan 
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(andra upplagan), som utgavs från 1904-1926. Den ger en samtida definition av begrepp som 

vi idag eventuellt använder och förstår på ett annat sätt. Nordisk familjebok har digitaliserats 

av Projekt Runeberg som är ett ideellt projekt som med visst stöd från Linköpings universitet 

har digitaliserat äldre material. Bland annat har hela andra upplagan av Nordisk familjebok 

digitaliserats (Nationalencyklopedin, (uå), Projekt Runeberg; Projekt Runeberg). Vi har 

använt oss av Nordisk familjebok för att slå upp ord som dyker upp under arbetets gång och 

som vi vill veta hur samtida källor definierar. Ett antal ord har visat sig speciellt viktiga att 

definiera för att förstå materialet och dessa presenteras i följande avsnitt efter en beskrivning 

av det moderna begreppet psykisk ohälsa.  

5.6.1 Psykisk ohälsa 

Utöver de historiska begrepp som kommer definieras under nästa rubrik är det betydande att 

ge en definition av begreppet psykisk ohälsa eftersom att det är en central del i uppsatsen. Det 

kan vara viktigt med en förståelse för att psykisk ohälsa är ett nutida begrepp som inte 

återfinns i utredningar från tidigt 1900-tal, däremot är det vanligt i utredningar från 2000-

talet. Vi har valt att utgå från definitionen som ges på kunskapsguiden.se.3 På 

Kunskapsguiden konstateras att psykisk ohälsa är ett sammanfattande begrepp som inkluderar 

mildare symptom av oro, ångest, nedstämdhet, och sömnsvårigheter. Även svårare besvär 

som uppfyller kriterier för att vara en sjukdom och för att få en psykisk diagnos, så som 

exempelvis depression eller schizofreni ingår i termen psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2016). 

Det är möjligt att uppsatsen kräver en viss flexibilitet i användandet av termen "psykisk 

ohälsa". Det kan vara lämpligt med en inledande definition som den ovan men det kan finnas 

en viktig funktion i att inte låsa sig vid den nutida definitionen utan vara förstående till att 

andra ord eller andra benämningar använts historiskt för att beskriva fenomenet psykisk 

ohälsa. 

5.6.2 Historiska begrepp 

Sinnesslö 

Uppslagsordet “Sinnesslö” i Nordisk familjebok hänvisar vidare till ordet “idiot”. En idiot är 

en person som har “en medfödd eller i barndomen uppkommen ytterlig svaghet hos 

själsförmögenheterna, så att dessa icke utvecklas, utan kvarstå på en ståndpunkt, som 

motsvarar eller understiger den tidigare barnaålderns andliga nivå.” (Westrin, 1917, s.631-

                                                           
3 Kunskapsguiden är en webbplats som drivs av Socialstyrelsen i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Forte, Läkemedelsverket, 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Sveriges Kommuner och Landsting, Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket. Målet med webbplatsen är att sprida kunskap till personal som arbetar inom hälsa, vård och omsorg.  
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650). Således menar man med en sinnesslö, som är ett annat och "nyare" ord för idiot, en 

person med en medfödd låg begåvning. Med dagens språkbruk skulle vi eventuellt använda 

begreppet utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning. 

Sinnessjukdom 

Sinnessjukdom är ett eget uppslagsord i Nordisk familjebok med en lång definition som 

börjar på följande sätt: 

Sinnessjukdom (grek. psykos), i mera vidsträckt betydelse själslidande af såväl 

lindrigare som svårare art. (…) Man måste nämligen, när det gäller att bedöma, om 

en person är själsfrisk eller sinnessjuk, alltid göra gällande en praktisk måttstock, och 

den norm, som man har att hålla sig till, är vederbörandes handlingar och 

uppförande. En person kan i vissa afseenden förete abnorma drag, lida af 

tvångsföreställningar, hypokondriska idéer och sjukliga föreställningar af åtskilliga 

slag, utan att man har rätt att därför kalla honom sinnessjuk, för så vidt som dessa 

föreställningar, idéer och inbillningar ej påverka hans handlingar och uppförande på 

något anmärkningsvärdt praktiskt störande sätt och ej heller hindra honom att utöfva 

sitt yrke, förtjäna sitt uppehälle, fylla sin plats i samhället o.s.v. Så länge en person 

eger denna sin handlingsfrihet, och så länge han låter påverka sig af motiv, som äro 

mänskligt begripliga, de må vara goda eller dåliga, så länge anser man honom 

praktiskt taget frisk, äfven om han på närmare håll och mera närgånget granskad 

företer vissa besynnerligheter. (Westrin, 1917, s.632-633). 

Av vidare uppräkning kan man konstatera att sinnessjukdom enligt Nordisk familjebok är ett 

brett begrepp som innefattar flera olika varianter av det vi idag troligen skulle kalla för 

“psykiska problem” eller “kognitiv svikt”. Därefter följer en beskrivning som redogör för 

olika typer av sinnessjukdomar, en av dessa är ålderdomsslöhet tas upp som en form av 

sinnessjukdom (Westrin, 1917, s.631-650). 

Ålderdomssjukdomar 

I Nordisk familjebok konstateras att "Ålderdom är ingen sjukdom, och det mänskliga 

åldrandet får därför betraktas som en snarast fysiologisk företeelse." (Söderberg et al., 1922, 

s.1001-1004). Alla människor som blir äldre råkar ut för olika förändringar som beror på 

ålderdomen. Till exempel tas hjärtproblem upp som en vanlig åldersåkomma. Men även 

kognitiva problem nämns. "Vid vissa utbredda förändringar i hjärnartärerna framkallas 

slutligen ålderdomsblödsinne (dementia senilis)" (ibid). Således är även den typ av problem 
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som berör äldres kognitiva förmågor något som räknas in i ålderssjukdomar enligt Nordisk 

familjebok (ibid). 

Ålderdomshem 

Ett begrepp som framkommer i utredningarna från 1920-talet och 1940/50-talen är 

”ålderdomshem”. Med ålderdomshem menas enligt Nordisk familjebok inte enbart hem för 

äldre personer över en viss åldersgräns, utan även fattiga och/eller sjuka personer så som 

sinnesslöa bodde på ålderdomshemmen. Ett äldre begrepp för ett boende för personer som på 

grund av t.ex. fattigdom, sjukdom, eller ålderskrämpor inte klarar sig själv är "fattighus". I 

1918-års lag om fattigvård slogs det dock fast att varje kommun är skyldig att se till så att det 

finns anstalter så som ålderdomshem, försörjningshem eller vårdhem för behövande invånare. 

Ordet ”fattighus” försvann därmed ur officiella dokument från och med 1918 

(Nationalencyklopedin. (uå). Fattighus). 

I Nordisk familjebok som publicerades under början av 1900-talet beskrivs uppslagsordet 

ålderdomshem på följande sätt.  

(…) I fråga om anordningarna vid sådan anstalt gäller, att åt män och kvinnor skall 

beredas bostad i särskilda rum, att, om sinnessjuka, sinnesslöa, tuberkulösa eller med 

svårare sjukdom behäftade där intagas, dessa skola vårdas i särskilda rum eller 

afdelningar, att äkta makar, där så ske kan, böra få bo tillsammans för sig, att arbete 

skall beredas i någon mån arbetsföra understödstagare, att minderårig öfver 2 år icke 

må annat än tillfälligtvis och till dess annan anordning hunnit träffas där må intagas 

samt att till föreståndare eller föreståndarinna för anstalten må antagas endast 

person, som eger nödiga förutsättningar att sköta dylik befattning. (Söderberg, 

Westrin & Berg, 1922, s.1001). 

Således definieras inte ålderdomshem som ett boende enbart för personer över en viss ålder 

utan för sjuka personer i allmänhet. Det kan konstateras att ålderdomshem i de två första 

perioderna (1920-talet och 1940/50-talen) inte enbart innebär ett boende för äldre personer 

över en viss ålder. Åtminstone fram till 1960-talet sågs det som naturligt att det till viss del 

bodde en blandning av människor i olika åldrar på ålderdomshemmen. Även om det inte 

ansågs önskvärt så hade man på grund av platsbrist på de nybyggda vårdhemmen för 

sinnesslöa inget annat val än att ha ett blandat klientel med äldre och sinnesslöa på 

ålderdomshemmen (SOU 1947:74, s. 19; SOU 1958:29, s.354). Detta ämne återkommer vi 

till i resultatet av de två första perioderna. 



27 

 

6. Resultat 

I följande kapitel kommer vi presentera resultat och tillhörande analys av vårt empiriska 

material. Eftersom materialet består av SOU:er från tre olika tidsperioder kommer dessa 

presenteras i varsitt avsnitt i kronologisk ordning. I varje avsnitt presenteras de nodalpunkter 

som bedömts vara mest centrala i de olika diskurserna. I det första avsnittet presenteras 

resultatet efter granskning av utredningar från 1920-talet där vi återfunnit och presenterat 

följande nodalpunkter: ålderdomsslöhet/ålderdomssvaghet, ålderdomshem och ålderdom. I 

nästa del av kapitlet redovisas resultatet för tidsperioden 1940/50-talen. Där diskuteras 

följande nodalpunkter: ålderdomshem, psykiska ålderssjukdomar samt åldrande. I det sista 

avsnittet beskrivs resultatet från 2000-talet där de nodalpunkter som redovisas är: psykisk 

ohälsa och åldrande. Småskaliga analyser kommer ske i löpande text i resultatet i samband 

med referat och citat. I slutet av kapitlet presenteras den mer omfattande analysen av det som 

tidigare presenterats kring utredningarna.  

6.1. 1920-talet 

I textmaterialet hämtat från 1920-talets offentliga utredningar har vissa nodalpunkter 

(priviligerade/centrala tecken) kunnat urskiljas som fått sin betydelse genom vilka andra ord 

de kopplats samman till. Nodalpunkterna utgör i sin tur de "teman" utifrån vilka resultat 

kommer presenteras. På 1920-talet har nodalpunkterna ålderdomssvaghet/ ålderdomsslöhet 

och ålderdomshem samt ålderdom kunnat urskiljas. Ytterligare en nodalpunkt som kan 

urskiljas är sinnessjuk men den kommer inte presenteras eller analyseras som ett eget tema 

utan begreppet diskuteras istället i samband med andra nodalpunkter i resultatet. 

6.1.1 Ålderdomssvaghet & ålderdomsslöhet 

Begreppet ”psykisk ohälsa”  förkommer inte i utredningar från 1920-talet utan vad som kan 

klassificeras som psykisk ohälsa vid den här tiden har varit en tolkningsfråga där den samtida 

definitionen av sinnessjukdom bidragit med en förståelse. Vad som framgår av utredningarna 

är att psykisk ohälsa specifikt hos äldre inte var ett märkbart omdiskuterat ämne, varken i 

utredningar som rör ämnet äldre och ålderdomshem eller i utredningar kring sinnesslövården 

och sinnessjuka. 

Det som har kunnat urskiljas om äldres psykiska ohälsa i utredningarna från 1920-talet är ett 

fåtal begrepp som kan tänkas beskriva fenomenet även om det inte diskuteras mer 

djupgående. Ett återkommande begrepp är ålderdomssvaghet och ålderdomsslöhet (SOU 
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1929:7, s.72). Enligt Nordisk familjebok likställs ålderdomssvaghet med "senil" och 

"gubbaktig". Ålderdomsslöhet beskrivs istället som en form av sinnessjukdom och kan 

därmed ses som mer allvarligt än ålderdomssvaghet. En tydlig skillnad mellan 

ålderdomssvaghet och ålderdomsslöhet är svårt att avgöra utifrån materialet. Vad som kan 

förstås är att ålderdomsslöhet som sagt kan vara en form av sinnessjukdom och mer allvarligt, 

medan ålderdomssvag kan vara ett mer generellt begrepp för att beskriva hur äldre kunde 

vara svaga fysiskt och psykisk som följd av ålderdom. 

Enligt definitionen som presenteras tidigare (se avsnitt 5.6 begreppsförståelse) är 

"sinnessjuk" ett begrepp som ställs i motsats till "själsfrisk". Det uppges hur en person kan 

företa besynnerligheter och ha abnorma drag så som tvångsföreställningar, hypokondriska 

idéer och sjukliga föreställningar, men man kan endast bedömas vara sinnessjuk om dessa 

föreställningar och idéer påverkar personens handlingar och uppförande där personens 

beteende t.ex. är anmärkningsvärt störande eller hindrar personen att utföra sitt yrke (Westrin, 

1917, s.631-650). Mot denna definition behöver materialet förstås som att sinnessjukdom 

främst handlar om personens uppförande och beteende. En tolkning av definitionen av 

sinnessjuk och vad som framkommer materialet är att vissa "konstigheter" och därmed ett 

visst avvikande beteende hos personer vid den här tidperioden är accepterat och inom 

ramarna för att ändå vara själsfrisk. Användningen av begreppet ålderdomsslöhet vittnar om 

att det fanns en föreställning om en typ av sinnessjukdom som ansågs vara specifik för 

ålderdomen och för äldre. För att anses vara ålderdomsslö och därmed sinnessjuk kan det 

antas att samma bedömning görs utifrån hur pass acceptabelt personen i fråga beter sig. Samt 

att en viss psykisk ohälsa kan anses vara inom ramarna för vad som är normalt och inte 

avvikande men att ett anmärkningsvärt störande beteende kan leda till att även de som är 

äldre kategoriseras som sinnessjuk. 

6.1.2 Ålderdomshem 

Utifrån de utredningar som publicerats och vad som diskuteras i dessa framgår det att en 

central fråga kring äldre i början av 1900-talet är ålderdomshem. Det kan här vara viktigt att 

återigen påpeka hur diskursteori enligt Laclau och Mouffe (2000, s.42) innebär att diskurser 

kring t.ex. äldre, innefattar det talade och skrivna språket men att det även innefattar 

materiella och icke-språkliga ting såsom institutioner, som i detta fall är ålderdomshem. Vid 

denna period beskrivs ålderdomshem bl.a. i samband med gamla och fattiga men även 

sinnessjuka. I den följande diskussionen ses begreppen sinnesslö och sinnessjuk som en 
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nodalpunkt där begreppen har en central del i utredningarna. Även om sinnesslö och 

sinnessjuk kan anses som centrala tecken är de i detta avsnitt i större utsträckning begrepp 

som bidrar till förståelsen gällande synen på ålderdomshem. Med det är betydande att förstå 

betydelsen av sinnesslö och sinnessjuk i sig för att förstå diskussionen kring 

ålderdomshemmen. 

Främst diskuterades ålderdomshem utifrån problematiken med att ett flertal olika 

klientgrupper befann sig på ålderdomshemmen. Debatten och föreställningarna kring 

ålderdomshemmen vid den här tiden tycks bygga på en skillnad mellan idealet av vad ett 

ålderdomshem ska vara och vad det för närvarande är. Problemet som främst diskuteras är 

hur det är ålderdomshemmens egentliga ändamål att utgöra ett hem för åldringar (SOU 

1926:9, s.116) men att ett flertal andra grupper av människor befinner sig på 

ålderdomshemmen, då främst sinnesslöa, vars närvaro vållar stora svårigheter och stör 

trevnaden för sin omgivning (SOU 1927:18, s.18). I samma syfte beskrivs hur kringstrykande 

personer skulle riskera att förtrycka hemmens egenskap av att vara fristäder för åldringar och 

sjuka om de tilläts bo på ålderdomshemmen (SOU 1929:9, s.58). 

Tillströmningen av sinnesslöa vid ålderdomshemmen har på många håll gjort 

förhållandena för andligt friska vid hemmet olidliga. Den sinnesslöe uppträder 

bullersamt, tröttar med sitt tal och gör ålderdomshemmets dagrum till – såsom 

en pensionär uttryckte sig – ett pinorum (SOU 1927:18, s.21). 

Då ålderdomshemmen icke äro inredda eller avsedda för dessa abnorma 

individer, finnes sällan eller aldrig tillräcklig eller lämplig personal anställd 

för dessas vård. Att ålderdomshemmet dessutom förlorar allt av trevnad genom 

därstädes intagna abnorma och sinnesslöa personer, torde väl knappast behöva 

påpekas. Det torde därför vara av största vikt för att icke säga alldeles 

nödvändigt, att särskilda anstalter för de vuxna sinnesslöa snarast möjligt 

inrättas genom statens försorg (SOU 1927:18, s.9-10). 

Alltså kopplas ålderdomshem som nodalpunkt ihop med å ena sidan dess positiva och 

idealistiska egenskaper och å andra sidan de nuvarande och negativa aspekterna som bör 

förändras. Den negativa "nulägesbeskrivningen" av ålderdomshemmen bygger på ord så som: 

otrevnad, buller, störande, pinorum, sinnesslöa, otillräcklig personal, ej fristad, olidligt. En 

tolkning av beskrivningarna som rör ålderdomshemmen är att dessa negativa aspekter inte 

främst är kopplade till ålderdomshemmen i sig utan snarare är kopplade till begreppen 
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sinnesslöa eller sinnessjuka. De negativa begreppen som "otrevnad" och "pinorum" är 

sammankopplade med gruppen av sinnesslöa som befinner sig på ålderdomshem där de i 

förlängningen även påverkar betydelsen i vad ett ålderdomshem är. Därav kan 

ekvivalenskedjan snarare ses som att sinnesslö som nodalpunkt kopplas samman med 

otrevnad, buller, störande pinorum etc., vilket i förlängningen skapar en koppling mellan 

ålderdomshem och dessa negativt laddade begrepp. 

(...) att ålderdomshemmen (inrättade i överensstämmelse med nya 

fattigvårdslagens anda och mening) visat sig vara verkliga hem för de gamla, 

fattiga, skröpliga och vårdbehövande. Dessa vackra resultat, som kommunerna 

oftast genom stora uppoffringar åstadkommit för sina vårdbehövande gamla, 

bland vilka många oförvitliga, hederliga män och kvinnor finnas, bliva ej sällan 

på ett beklämmande sätt lidande genom de sinnessjuka och sinnesslöa, som man 

i brist av vårdplatser å annat håll nödgats intaga i ålderdomshemmen (SOU 

1927:18, s.9-10). 

Ovanstående citat kan istället illustrera den idealiska synen på ålderdomshem vilket yttrar sig 

genom att beskriva nodalpunkten genom begrepp som: trevnad, fristad, verkligt hem, 

renodlade, hederliga äldre, andligt friska. Samt att det framkommer tankar om att 

ålderdomshemmen är viktiga för omsorgen för de gamla, skröpliga och vårdbehövande. 

Ålderdomshemmen beskrivs kunna vara "verkliga hem" och det beskrivs hur kommunerna 

har investerat mycket för att göra situationen bättre för de gamla och uppnå "vackra resultat". 

Vidare framkommer hur det bland de gamla på hemmen finns hederliga män och kvinnor 

(SOU 1927:18, s.9-10) men att de sinnesslöa beskrivs som ett problem för ålderdomshemmen 

då de gjort förhållandena för de andligt friska på hemmet olidligt (SOU 1927:18, s.21). Det 

går att tolka att de äldre i större utsträckning anses som berättigade att befinna sig på 

ålderdomshemmen där deras tillvaro idealt sett ska vara trivsam utan buller och stök, utan 

personer som ”stör stämningen”. Men detta behöver även förstås mot informationen om att 

det upplevda problemet med blandat klientel på ålderdomshemmen vid början av 1900-talet 

baserat på en uppfattning om att en värdig åldringsvård bestod av differentierade och 

upprustade anstalter (Edebalk & Lindgren, 1996, s.139-140). Precis som framkommer i 

citaten ovan handlar det även om att ålderdomshemmen inte ansågs vara utrustade för att 

möta de sinnesslöa och sinnessjukas behov. Detta kan även kopplas till nutida forskning som 

kommit fram till att personer tenderar att ha en stark negativ attityd emot att ha personer med 

psykisk ohälsa i sin närhet. (Högberg, 2010; Cowan, 2003) 
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Genom att beskriva hur de två grupperna bör skiljas från varandra på olika anstalter skapas 

dels en fysisk åtskillnad mellan grupperna men det kan även förstås som att det bidrar till den 

sociala konstruktionen av betydelsen av de två kategorierna. Genom att betona hur de inte ska 

vara på samma plats förmedlas en syn på att grupperna är fundamentalt olika och har olika 

behov. Vilket i sig inte behöver vara fel på något sätt eftersom att det bakomliggande motivet 

kan förstås som att sinnessjuka ansågs få bättre vård på för dem avsedda anstalter och 

ålderdomshemmen kunde ägna sig åt att ta hand om de äldre. Men i och med att det skapar en 

tydlig bild av två olika grupper kan det bidra till att det är svårare för de som kan tänkas 

tillhöra båda grupperna att "finna sin plats", både rent praktiskt och även när det gäller 

samhällets syn på fenomenet.  

6.1.3 Ålderdom 

Ålderdom som nodalpunkt i utredningarna från 1920-talet är en del i diskursen kring de andra 

nodalpunkterna ålderdomshem och ålderdomssvaghet/ålderdomsslöhet vilket diskuterats 

tidigare men det förekommer även att begreppet kopplas till synen på nedsatt arbetsförmåga 

eller arbetsoduglighet. Utifrån materialet kan det förstås att en del i synen på ålderdom är 

dess inverkan på arbetsförmåga och i framställningarna i utredningarna skapas 

ekvivalenskedjan där ålderdom kopplas samman med: bristande kropps- eller själskrafter och 

arbetsoförmåga. 

I en utredning från 1923 behandlas lagen om behandling av lösdrivare och bl.a. tvångsarbete 

är en fråga som diskuteras och vissa undantag för tvång till arbete diskuteras. Det poängteras 

hur personer som till följd av ålderdom eller "eljest bristande kropps- eller själskrafter vara 

oförmögen att genom arbete försörja sig må förordnande om tvångsarbete ej meddelas eller 

verkställas" (SOU 1923:2, s.4). Hur ålderdom kopplas till arbete vid tidpunkten kan förstås 

mot Parks (2016, s.7, 22) resonemang i sin forskning där hon pekar på hur åldrande under 

1900-talet ansågs handla om kroppens oundvikliga nedgång och därmed även 

arbetsoduglighet. Park menar att attitydförändringen kring hur åldrande förknippas med 

arbetsduglighet skedde under industrialiseringen då hon menar att det fanns ekonomiska och 

politiska intressen att utesluta gruppen från arbetsmarknaden. Denna förändring kan dock 

även förstås som att det fanns ett politiskt intresse att på något vis ta hänsyn till äldre och att 

de äldre därför kunde få möjlighet att lämna arbetslivet. 
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6.2. 1940/50-talen 

Likt diskursen på 1920-talet återfinns nodalpunkten "ålderdomshem" i 1940/50-talen. Det 

andra temat som varit framträdande är åldrande, där utredningarna uttrycker den rådande 

synen som finns på åldrande och konstruktionen av dess innebörd. Den tredje nodalpunkten 

som kunnat återfinnas är psykisk ålderssjukdom. 

6.2.1 Ålderdomshem 

Diskursen under 1920-talet liknar den på 1940/50-talen i vissa avseenden. Främst gällande 

ålderdomshemmen där samma problematik kvarstår att olika klientgrupper vistas på 

ålderdomshemmen samtidigt. Analysen av ålderdomshem som nodalpunkt är att dess 

betydelse konstrueras genom att kopplas samman med begrepp som: åldringar, sinnesslöa, 

sinnessjuka, ej fattighus, inackorderingshem. 

Precis som i utredningarna från 1920-talet uttrycks problematiken med blandat klientel på 

ålderdomshemmen och det framkommer hur det behöver inrättas andra boendemöjligheter 

(vårdhem) för de personer som beskrivs vara ”svårhanterliga” eller ”störande” för de andra 

vårdtagarna på ålderdomshemmen (SOU 1952:46, s.170). Ålderdomshemmen behöver 

”befrias från dessa vårdkategorier” för att ålderdomshemmen ska kunna fullgöra sin uppgift 

och ta hand om de äldre (SOU 1947:74, s.18-20). Vid tidpunkten för utredningen bodde 

många yngre sinnesslöa fortfarande på ålderdomshemmen på grund av platsbrist på de nyare 

mer specialiserade hemmen för sinnesslöa. Målet beskrivs vara att sinnesslöa ska bo på för 

dem avsedda anstalter beroende på hur ”bildbara” de är (SOU 1949:11 s.79). Det 

framkommer även att det skett en radikal omvärdering av ålderdomshemmens uppgifter 

angående synen på vilka åldringar som ska ha rätten att bo på ålderdomshemmen. Det uppges 

hur det inte längre ska vara möjligt att vistas på ålderdomshemmen utan stora behov av vård 

och tillsyn (SOU 1956:1, s.27). Vidare konstateras i en utredning att många äldre i och med 

höjda folkpensioner i större utsträckning än tidigare har möjlighet att betala för sin vistelse på 

ålderdomshemmen. Därav beskrivs hur ålderdomshem inte längre ses som en 

fattigsvårdsanstalt utan har snarare karaktären av ett kommunalt inackorderingshem (SOU 

1947:74, s.18-21). 
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6.2.2 Psykisk ålderssjukdom 

I utredningarna från 1940/50-talen återfinns inte längre begrepp som ålderdomsslöhet eller 

ålderdomssvaghet. Just termen psykisk ohälsa används inte heller, utan istället används 

begreppet psykisk ålderssjukdom för att beskriva de äldres psykiska ohälsa. Detta begrepp 

bedöms vara en nodalpunkt i diskursen kring äldres psykiska ohälsa och kan utifrån 

textmaterialet kopplas samman med bl.a. följande begrepp: senil, dement, avtrubbade, 

deprimerad, ålderspsykos, speciella vårdbehov, behov av kunskap, speciellt anpassade 

avdelningar.  

Psykisk ålderssjukdom kan även beskrivas med andra begrepp såsom psykosgeriatrik, 

ålderspsykiatri, gamla psykiskt sjuka osv. Dessa ord används mer som synonymer i 

utredningarna och syftar att beskriva samma sak och samma område. Ett flertal mindre 

begrepp s.k. moment i diskursen, är de diagnoser som återfinns i utredningarna och anses 

kopplas till psykisk ålderssjukdom. Detta kan vara begrepp som ålderpsykos (SOU 1958:38 

s.121), presenila, senildementa, (ibid. s.152-153) senilt avtrubbade (ibid, s.408), psykiskt 

insufficienssymptom (ibid, s.448) och deprimerad (SOU 1958:15, s.196). Dessa begrepp ges 

inte tillräckligt med betydelse för att anses utgöra nodalpunkter i diskursen men ger ändå en 

bild av vilken syn som fanns på psykisk ohälsa hos äldre eftersom det var dessa begrepp som 

användes för att benämna de speciella tillstånden. De flesta av diagnoserna och begreppen 

beskrivs inte närmare i utredningarna men exempelvis senildementa beskrivs ytterligare som 

”orediga, glömska, ville ge sig i väg och måste vaktas, som osnyggade, hade diverse 

vanföreställningar och paranoida idéer etc." (SOU 1958:38, s.422). Ålderspsykoser beskrivs 

som "i stort sett endast en förstärkning av den svaghet, som utmärker alla åldrande 

människor, och man talar om psykos, när symtomen kommer särskilt tidigt eller får en 

särskilt höggradig utprägling” (SOU 1958:38, s.48). Resonemangen på 1940/50-talen, 

framförallt kring diagnoserna, illustrerar hur det skett en medikalisering av psykisk ohälsa. 

Detta går i linje med att läkarvetenskapen tagit större plats (Lindqvist et al., 2010 s. 9) och 

åldrande började betraktades mer utifrån biologi och medicin under 1900-talet (Park, 2016, 

s.22). 

När äldres psykiska ohälsa diskuteras i utredningarna betonas behovet av mer kunskap på 

området där det uppges krävas mer forskning om äldre generellt men även mer fokus på 

psykiska sjukdomar hos äldre. Det framkommer att det finns ett behov av speciella geriatriska 

avdelningar på mentalsjukhusen för att kunna ge äldre rätt vård. Begreppet geriatrik 
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motsvarar den läkekonst som särskilt omfattar ålderdomens sjukdomar, där psykogeriatriken 

handlar om äldres psykiska sjukdomar (SOU: 1956:1, s.26). Det framkommer tankar om att 

särskilda avdelningar avsedda för just äldres problematik och behov behöver införas, och att 

man inte tagit hänsyn till den speciella psykogeriatriken i utformningen av sinnessjukvården. 

Argumenten som förs för att detta behov föreligger är att specialkompetens krävs för att de 

äldre ska kunna få en bättre och aktivare vård och för att kunna bemöta äldres speciella 

vårdbehov (SOU: 1956:1, s.131, 26). 

Vården av det växande åldringsklientelet på mentalsjukhusen har redan nu på 

vissa håll lett till att särskilda geriatriska avdelningar har organiserats inom 

mentalsjukhuset. Härigenom har de gamla kunnat beredas en för deras sjukdom 

och vård avpassad miljö och personalen samtidigt kunnat tränas för och 

inriktas på de speciella vårdproblem som uppstår vid omhändertagandet av 

åldringar med psykisk sjukdom (SOU: 1958:38, s, 342-343). 

Genom dessa beskrivningar och resonemang framkommer att det existerar en syn på psykisk 

ohälsa hos äldre som någonting speciellt i förhållande till ”annan psykisk ohälsa”. I 

utredningarna betonas hur dessa sjukdomar kräver en anpassad miljö där personalen ska 

tränas i att kunna bemöta de speciella behov som finns hos äldre (SOU 1956:1, s.176–177). 

Det uttryckta behovet av speciella geriatriska avdelningar uppges vara ofrånkomligt för att 

den ökande andelen äldre med psykogeriatriska sjukdomar ska få en bättre och aktivare vård 

(SOU 1956:1, s.26). I beskrivningar av vården av äldre betonas i större utsträckning hur de 

äldre ska vårdas. Det beskrivs att även när det gäller vården av gamla människor är det viktigt 

att vården utformas med tanke på att personen ska återgå till det normala livet och 

rehabiliteras (SOU 1958:38, s.449-450).  

Det beskrivs inte i klartext vad de speciella behoven hos äldre anses vara. Baserat på 

resonemang i en annan del av utredningen görs tolkningen att de speciella behoven hos äldre 

bottnar i att de kan ha mångfacetterade problem vilka kan vara biologiska, psykologiska eller 

sociala (SOU 1956:1, s.176–177). Detta kan även förstås utifrån tidigare forskning om hur 

äldre kan antas vara mer utsatta för vissa riskfaktorer för psykisk ohälsa. Dessutom kan äldre 

i större utsträckning än den yngre befolkningen drabbas av nedgång i funktionsförmåga 

och/eller kronisk smärta som kan påverka den psykiska ohälsan negativt (WHO, 2017). 

Därmed kan det förstås som att äldre med psykisk ohälsa kan ha behov av stöd för mer än 

endast det psykiska där det då kan krävas speciell kompetens för att möta de komplexa 
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behoven. De äldres speciella behov kan även förstås utifrån när i livet de drabbats av psykisk 

ohälsa. Rolfner Suvanto (2014. s.11) påpekar att en person kan drabbas av psykisk ohälsa i 

tidig ålder och sedan blivit äldre med sjukdomen eller så kan äldre drabbas av psykisk ohälsa 

i samband med åldrande. Detta kan också förstås som en aspekt som gör att psykisk ohälsa 

kan te sig annorlunda hos äldre än hos yngre personer.  

6.2.3 Åldrande 

"Åldrande" är ett tema i utredningarna om äldre under 1940/50-talen. Vid denna tidpunkt 

uttrycks hur åldrande kan betraktas från olika perspektiv där åldrande kan förstås kopplat till 

det kroppsliga, det sociala eller det psykologiska. Därutöver kopplas nodalpunkten samman 

med begrepp såsom: nivåsänkning sjukdomar, avtrubbning, isolering, arbetsförmåga, 

individuella variationer, normalt, sjukligt etc. 

Textmaterialet visar på en syn på åldrande från olika perspektiv. Dels framställs det att 

åldrande i första hand är ett biologiskt-medicinskt problem men att det ur samhällets 

synpunkt får sin största räckvidd som social och ekonomisk fråga (SOU 1956:1, s.23). Den 

beskrivningen kan tolkas som att det på en individnivå handlar om biologi och medicin 

medan det från samhällets sida, på en makronivå, främst är en fråga som är social och 

ekonomisk. Det beskrivs hur högre ålder bl.a. medför tilltagande fysiska handikapp, 

minskade kroppskrafter, minnesnedsättning, rörelsesvårigheter och krämpor som smärtar och 

oroar (SOU 1958:38, s.446-447). 

En framträdande aspekt i utredningarna på 1940/50-talen är beskrivningen om att det 

existerar ett normalt och ett sjukligt åldrande. Detta framkommer genom att det uttrycks 

finnas ett behov av mer kunskap kring åldringsvård där en viktig fråga att besvara är vad som 

är normalt och vad som är ett sjukligt åldrande (SOU 1956:1, s.28). Det uppges t.ex. hur 

"även hos normala åldringar uppträder vid tilltagande ålder en rad symtom, som ger dem en 

särställning" (SOU 1958:38, s.446). Genom att beskriva kännetecken för "normala åldringar" 

förmedlas bilden om hur ett normalt åldrande innebär en viss förändring då de äldre upplever 

en rad symptom. Att det finns ett åldrande som är normalt som kan tänkas innefatta vissa 

sjukdomar eller vissa förändringar som individen får räkna med. Det kan förstås att strävan 

efter att få kunskap om normalt eller sjukligt åldrande kan bottna i föreställningen om att en 

del negativa aspekter och förändringar får man ”räkna med” i och med åldrandeprocessen . 

Dessutom att det kan finnas ett värde i att försöka skapa en grundläggande förståelse för vad 

som är normalt och ”bästa” möjliga åldrande för att kunna sträva mot att alla ska kunna 
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uppnå det. Den ökade medikaliseringen vid tidpunkten och synen på rehabilitering kan även 

förklara viljan att fastställa vad som är ett sjukligt åldrande för att kunna bota detta.  

I textmaterialet återfinns en syn på att åldrande innebär förändringar hos personens fysiska 

och psykiska förmågor. Men i beskrivningar om åldrande återfinns även resonemang om att 

åldrandet hänger ihop med samhällsutvecklingen och med omgivningen. 

Samhällsförändringar beskrivs som en faktor som påverkar förutsättningarna för ett bra 

åldrande på olika sätt (SOU 1956:1, s.25). Ett exempel som beskrivs är hur isoleringen som 

drabbar personer i samband med åldrande kan förstås kopplat till samhällsutvecklingen som 

inneburit att storfamiljen och flera generationer inte längre bor tillsammans (SOU 1958:38, 

s.446-447). Förändringarna i samhället uppges även ha lett till att den nutida miljön inte 

längre passar äldre. 

Ofta är det inte i första hand åldrandet i sig, som skapar svårigheterna, utan 

snarare samhällets sätt att reagera inför ålderdomen. Nutidssamhället erbjuder 

med sitt effektivitetskrav och sitt jäkt en i många hänseenden ogynnsam miljö 

för gamla människor (SOU 1956:1, s.23). 

Ovanstående citat framställer en bild av hur det nya samhället ställer krav på effektivitet och 

innebär en stress som inte är lämplig för äldre personer. Genom en sådan utsaga skapas en 

föreställning om att äldre inte kunnat anpassa sig efter samhällsutvecklingen och att samhället 

inte längre erbjuder någon gynnsam miljö för dem. Att det antas att äldre inte kan leva upp 

till kraven som samhället ställer på sina medlemmar.   

Men samtidigt förändras omgivningens beteende gentemot individen. En 

gammal människa behandlas på annat sätt än en person i sin krafts dagar. 

Ställningen i produktionen, i familjen och över huvud taget i samhället blir så 

småningom en helt annan (SOU 1946:24, s.153).  

I detta citat förmedlas en bild av att åldrande innebär en förändring i personens ställning i 

samhället kopplat till att personen lämnar arbetslivet. En äldre person anses inte längre vara i 

sin krafts dagar och detta förändrar hur personen behandlas. Åldrande kopplas vid denna 

tidpunkt samman med att lämna arbete precis som ålderdom kopplades till arbetsförmåga på 

1920-talet. På 1940/50-talen beskrivs hur det innebär stora individuella variationer att bli 

äldre och hur arbetsförmågan inte avtar plötsligt från en dag till en annan utan det sker 

successivt. Vilket innebär att det inte är ändamålsenligt att ha en fixerad åldersgräns för att 

lämna arbetslivet eftersom det kan variera mellan individer (SOU 1956:1, s.25). 
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6.3 2000-talet 

I utredningarna på 2000-talet återfinns två nodalpunkter. Den första nodalpunkten är "psykisk 

ohälsa" och precis som i SOU:erna från 1940/50-talen är "åldrande" en nodalpunkt.  

6.3.1 Psykisk ohälsa 

Nodalpunkten psykisk ohälsa kopplas samman med andra begrepp så som; depression, 

ångest, psykos, kroppsliga sjukdomar, demens, kunskapskrävande.  

I utredningen 2006:100 beskrivs hur ”Psykisk ohälsa finns med under hela människans liv 

men förutsättningarna förändras under livet liksom våra möjligheter att möta och hantera livet 

förändras. Psykiatriska tillstånd får olika konsekvenser i olika åldrar och faser livet i livet” 

(SOU 2006:100, s.231). Gällande den senare delen av livet anges hur högre ålder ökar risken 

för vissa psykiatriska tillstånd, såsom depression. Depression beskrivs vara den vanligaste 

orsaken till psykisk ohälsa hos äldre men även ångest och psykoser förekommer. 

Förekomsten av kroppsliga sjukdomar och demens ökar i och med stigande ålder och det 

uppges hur dessa tillstånd kan öka risken för psykisk ohälsa. Dessutom beskrivs även hur 

psykisk ohälsa i form av depression kan ha negativ inverkan på kroppsliga sjukdomar (SOU 

2006:100, s.231-233). 

Precis som hos yngre kan olika stressande livshändelser som anhörig eller 

närståendes dödsfall, ekonomisk, osäkerhet, ensamhet och isolering, oro för 

egen sjukdom, sömnstörningar utlösa depression, ångest, psykos och 

förvirringstillstånd (SOU 2006:100, s.232). 

Det kan utifrån detta urskiljas en syn på att den psykiska ohälsan hos äldre inte uppfattas som 

annorlunda från den hos yngre. Precis som yngre drabbas äldre av depression, ångest, psykos 

och förvirringstillstånd. Vid tidigare perioder har det mer beskrivits som att den psykiska 

ohälsan som drabbar äldre är speciell och särskild just för äldre, vilket är en tolkning av hur 

man beskrev det med begrepp så som "åldersslöhet" (1920) eller "ålderspsykos"(1940/50). 

Men vid 2000-talet finns en vilja att framställa att de sjukdomar som drabbar yngre även 

drabbar äldre och att det inte är någon skillnad i diagnoserna och tillstånden. Att det i stort 

sett är samma typ av psykiska ohälsa, samma diagnoser, som drabbar äldre men att det ändå 

finns en förståelse för att deras situation i andra avseenden påverkar deras psykiska ohälsa 

och leder till att den skiljer sig från yngres psykiska ohälsa. Kanske kan det förstås utifrån 

resonemanget, som diskuteras närmare i senare avsnitt, att samhället på 2000-talet tenderar 
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att gå emot ett s.k. åldersirrelevant samhälle enligt utsagor i utredningarna. Där det finns en 

syn på att ålder förlorat relevans för människors livssituation. Det kan vara i linje med den 

utvecklingen att tala om att äldre drabbas av psykisk ohälsa precis som alla andra i strävan 

efter att tona ned synen på äldre som annorlunda från andra. 

I diskursen på 1940/50-talen framkom att äldre med psykisk ohälsa hade särskilda behov och 

att det krävdes mer kunskap kring området. Dessa tankar kvarstod på 2000-talet då det 

framkommer att området är kunskapskrävande och att kunskapsläget är otillfredsställande när 

det gäller åldrandets biologiska, psykiska, kulturella och sociala innebörder för den enskilda 

individen (SOU 2003:91, s.62). 

Den psykiatriska ohälsan hos äldre är kunskapskrävande och det behövs 

tillgång till specialiserad kompetens. I dag finns ett mycket begränsat antal 

äldrepsykiatrer och allt för få specialteam för att nödvändig vård och 

framförallt nödvändigt utvecklingsarbete ska ske. (...) Nationell 

psykiatrisamordning anser att kommuner och landsting i samband med 

planeringen av insatser till äldre bör uppmärksamma äldres psykiska hälsa och 

att det finns tillgång till expertkunskap kring äldre och psykisk sjukdom. (SOU 

2006:100, s.234) 

I motsats till föregående resonemang kring hur psykisk ohälsa hos äldre inte längre uppfattas 

som en särskild psykisk ohälsa kan det enligt ovanstående citat utläsas att det ändå finns en 

syn på att den psykiska ohälsan hos äldre är speciell och att det därav krävs speciell kunskap. 

Men det kan även tolkas som att själva ohälsan i sig är densamma som för yngre personer 

men att andra faktorer som kommer med åldrande påverkar deras situation och skapar en mer 

komplex sjukdomsbild. Det framkommer t.ex. hur det kan vara svårt att erbjuda en 

individuellt anpassad vård för de personer med psykisk sjukdom på boenden där det även bor 

personer med allvarliga medicinska sjukdomar (SOU 2008:113, s.185). Detta kan bidra till att 

de psykiska sjukdomarna hamnar i skymundan för de fysiska behoven, vilket kan bidra till att 

den psykiska ohälsan hos äldre ter sig annorlunda än för yngre personer.  
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6.3.2. Åldrande 

Åldrande är en nodalpunkt vars innebörd på ett tydligt sätt skapas i förhållande till hur det 

beskrivs och vilka ord det kopplas samman till. För att analysera nodalpunkten åldrande 

kopplades den samman med andra begrepp i en ekvivalenskedja där det knöts samman till 

begrepp såsom; aktivt, sjukdomar, arbete, förändring av förmågor, normalt, sjukligt etc. 

Åldrande beskrivs som en långsam process utan bestämda gränser där det finns en stor 

variation mellan människor (SOU 2003:91, s.62). Det uppges även hur åldrande är normalt 

och inte någon sjukdom (SOU 2002:29, s.17). Även om åldrande i sig inte uppges vara en 

sjukdom poängteras att förändringen som åldrandet innebär kan göra att marginalerna 

krymper och det är lättare att drabbas av sjukdom. Det går att urskilja en uppfattning om att 

åldrande innebär en viss sårbarhet för sjukdomar men att det finns ett avståndstagande från att 

se på allt åldrande som sjukt. Men det finns, precis som i diskursen på 1940/50-talen, en 

diskussion kring förhållandet mellan ett normalt åldrande och ett sjukligt åldrande. På 2000-

talet beskrivs detta som att det finns obesvarade frågor kring hur sjukdomar i samband med 

åldrande ska definieras och hur de skiljer sig från det normala åldrande, alltså vad som är 

hälsa och vad som är ohälsa hos en äldre person (SOU 2003:91, s.64). T.ex. kan det i 

materialet utläsas att vissa förändringar är normala i och med åldrande. Det framkommer t.ex. 

att en normal förändring i den psykiska funktionsförmågan är den psykiska snabbheten. Även 

en nedgång i minne uppges förekomma hos äldre men det beskriva att det är viktigt att skilja 

på vad som är normala förändringar i minnesförmåga och vad som beror på en sjukdom 

(SOU 2003:91, s.62-63, 120–121; SOU 2002:29, s.67–68). 

Människors liv har under det senaste seklet delats in i tre kronologiska separata fack och 

utgörs av: skolgång, arbete och livet efter pensionering (SOU 2002:29, s.75). Det 

framkommer hur denna tredelning blir mer och mer upplöst där de olika åldersmässiga 

facken i livet blir mindre tydligt och där utvecklingen kan gå mot ett ”åldersirrelevant” 

samhälle. Att vi kommer leva i ett samhälle där en 70-årig studerar och där 30-åringar och 

60-åringar bär samma kläder (ibid, s.78). Ett annat resonemang är hur den tredje och sista 

fasen i livet, ålderdomen, numera kan anses bestå av två delar - den tredje och fjärde åldern. 

Den tredje åldern uppges vara tiden efter pensionering som kännetecknas av frånvaron av 

funktionsnedsättningar och allvarliga sjukdomar. I den tredje åldern uppges att de allra flesta 

äldre är friska, aktiva och har en mycket god livskvalité. Perioden som följer - den fjärde 

åldern karaktäriseras istället av sjuklighet och nedsatt fysisk och/eller psykisk 
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funktionsförmåga. Det beskrivs hur ett flertal sjukdomar kan innebära en komplex medicinsk 

behandlingssituation. I detta skede i livet klarar man sig inte helt själv och blir mer eller 

mindre beroende av andra för vård och omsorg (SOU 2008:113, s.140–141).  

När det kommer till äldre och arbetslivet förs det ett resonemang kring att äldre ska arbeta 

mer framöver och att arbetslivet ska bli längre. En del i argumenten är att äldre annars blir 

beroende av pension som försörjning under en längre tid i och med att vi lever längre blir det 

en stor kostnad. Det framställs hur äldres hälsotillstånd blir bättre och att flera av de äldre i 

aktiv ålder har en längre utbildning och mindre fysiskt krävande arbete som kan möjliggöra 

ett längre arbetsliv. Det uppges hur antalet arbetstimmar i ekonomin behöver öka och att ett 

sätt att uppnå detta är att förlänga arbetslivet. Målsättningen är att genom att göra 

pensionssystemet samt den arbetsrättsliga lagstiftningen mer flexibel bör fler äldre kunna 

arbeta längre. För att uppnå detta beskrivs hur arbetsplatserna och arbetsuppgifterna behöver 

förändras för att anpassas för en äldre arbetskraft. Slutligen framförs hur attityderna gällande 

äldre arbetskraft kan behöva förändras för att fler äldre ska komma i arbete (SOU 2009:93, s. 

53-55). 

Vidare poängteras hur det moderna konsumtionssamhället inneburit en ökad individualisering 

av vad livsloppet innebär.  

Att hålla olika möjligheter öppna och undvika fastlåsningar vid en viss identitet 

blir allt viktigare för människor. Även i högre åldrar är det troligt att fler 

kommer att söka nya utmaningar och individuella kombinationer av aktivitet 

och avkoppling. Åldrandet blir då också alltmer den enskildes eget val och 

ansvar (SOU 2002:29, s.75).  

Vid tidigare tidsperioder har ålderdomen snarare beskrivits som en tid där man är i behov av 

vila och trevnad. Det framkommer visserligen i citatet att äldre ska få möjlighet till 

avkoppling men det har nu uppstått en tanke om att det kan kombineras med aktivitet. En 

framstående tankegång i utredningar på 2000-talet är just synen på ett aktivt åldrande. Det 

uppges hur aktivt åldrande handlar om att sträva efter att skapa bästa möjliga förutsättningar 

för fysisk, socialt och mentalt välbefinnande under hela livsloppet i syfte att öka antalet friska 

levnadsår och att skapa olika värden och livskvalité i hög ålder. Att vara aktiv beskrivs 

innebära att fortlöpande vara delaktig i sociala, ekonomiska, andliga, kulturella och 

medborgerliga frågor. Planering för ett aktivt åldrande bör också handla om att ägna fokus på 

äldre människors rätt till lika möjligheter och ett jämlikt bemötande i alla delar av livet. I det 
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yttersta handlar aktivt åldrande om beslut som individen själv fattar om livsstil och 

levnadsförhållanden (SOU 2002:29, s.19). 

Men förväntningarna, kanske t.o.m. kraven, på att den åldrande människan ska 

vara aktiv, självständig och oberoende är i dag framträdande. De är självfallet 

positiva värden som bör värnas, men de kan också få oss att förtränga att även 

beroendet och döendet är en del av livet. (SOU 2008:113, s.141). 

Diskussionen om ett aktivt åldrande i utredningarna kan kopplas till tidigare forskning om ett 

s.k. framgångsrikt åldrande. Framgångsrikt åldrande förknippas med Rowe och Khan som 

skapat en modell för vad som är framgångsrikt åldrande där det uppges att det kännetecknas 

av frånvaron av sjukdomar och sjukdomsrelaterade funktionsnedsättningar, hög kognitiv, 

psykisk och funktionell förmåga och ett aktivt engagemang i livet (Rowe & Kahn, 1997). I 

citatet ovans uttrycks hur förväntningarna även kan fylla funktionen som krav på den 

åldrande människan. Dessa krav som ställs på åldrande kan problematiseras i förhållande till 

psykisk ohälsa där de äldre som inte kan eller väljer att vara aktiva och framgångsrika 

riskerat att marginaliseras. I Rowe och Khans modell (1997) anses psykisk funktionsförmåga 

vara en betydande komponent i framgångsrikt åldrande och vad händer då med de äldre 

personerna med psykisk ohälsa, klassificeras de automatiskt som icke-framgångsrika? 

Just att vissa äldre kan riskera att marginaliseras som följd av diskursen kring framgångsrikt 

åldrande beskriver Minkler och Fadem (2002, s.229). De menar att äldre personer med 

sjukdom och funktionsnedsättningar riskerar att inte kunna uppfylla kriterierna för 

framgångsrikt åldrande och därmed marginaliseras ytterligare. Visserligen beskriver de även 

hur synen på att det finns ett framgångsrikt åldrande vittnar om en mer positiv syn på 

åldrande som bidragit till ett intresse för hälsofrämjande arbete riktat mot äldre. Martinson 

och Minkler (2006, s.321–322) menar att diskursen som uppmanar äldre till aktivitet och att 

bidra till samhället riskerar utesluta de äldre som inte kan eller vill vara aktiva. Äldre riskerar 

att betraktas som en homogen grupp med samma möjligheter utan att ta hänsyn till 

samhälleliga strukturer och sociala faktorer som begränsar människor möjligheter att leva 

upp till idealbilden av vad åldrande ska innebära.  
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6.4 Analys 

Utifrån nodalpunkterna som presenterats i tidigare avsnitt kunde vi utläsa fyra övergripande 

teman som återkom vid de olika nedslagen, utifrån vilka vi kunnat analysera materialet 

ytterligare utifrån Becker och Bauman. Organiseringen av boende, vård och omsorgen för 

äldre har varit en återkommande fråga i utredningarna där ålderdomshemmen varit i centrum 

för diskussionen. Att koppla ålderdom till arbete och arbetsförmåga har även varit en central 

aspekt i diskurserna. Psykisk ohälsa är det tredje tema som kunnat utläsas från diskurserna 

och slutligen är kännetecken för ålderdom och åldrande ett tema som analyseras närmare. För 

att underlätta analysen har vi skapat en tabell där vi plockat ut de begrepp från diskurserna 

som rör de fyra områdena.  
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  1920-tal 

"väntrummet" 

1940–1950-tal 

 "vårdrummet" 

2000-tal 

"aktivitetsrummet" 

Organisering 

av boende vård 

och omsorg 

  

Ålderdomshem* 

Renodlade 

Trevnad 

Fristad 

Verkliga hem 

Ålderdomshem* 

Inackorderingshem 

Rehabilitering 

Specialiserade avdelningar 

Behov av vård och tillsyn 

Speciella vårdbehov 

Individuell anpassad 

vård 

Komplexa medicinska 

behov 

Expertkunskap 

Specialteam 

Individuellt ansvar 

Arbete  

  

Bristande kropps-

själskrafter 

Ej tvångsarbete 

Ålderdom* 

  

Individuella variationer 

Ej fixerad pensionsgräns 

Aktivt åldrande 

Äldre arbetskraft 

Anpassa arbetsuppgifter 

Längre arbetsliv 

  

Psykisk ohälsa 

  

Ålderdomsslöhet 

Ålderdomssvaghet* 

Bristande själskrafter 

Motsats själsfrisk 

Sinnessjuk 

Sinnesslö 

Störande 

Bullrig 

Psykisk ålderssjukdom* 

Gamla psykisk sjuka 

Ålderspsykos 

Senildement 

Deprimerad 

Specialiserad kunskap 

Avdelningar 

Medicinsk präglad 

Psykisk ohälsa* 

Depression 

Ångest 

Psykos 

Högre risk 

Kännetecken 

för ålderdom 

& åldrande 

  

Ålderdomssvaghet* 

Hederliga 

Gubbaktig 

Senil 

Lugn och ro 

Bristande kropps- 

och själskrafter 

Fysiska handikapp 

Minnesnedsättning 

Rörelsesvårigheter 

Samhällsutveckling 

Social isolering 

Individuella variationer 

Normalt eller sjukligt 

åldrande 

Rad symtom 

Tredje och fjärde åldern 

Aktiv 

Aktivitet och 

avkoppling 

Individuell process 

Enskildes val och 

ansvar 

Normalt eller sjukligt 

åldrande 

Självständig, 

Oberoende 

*nodalpunkter 
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För att sammanfatta tabellen och nedslagen kan varje tidsperiod beskrivas som varsitt ”rum” 

som sammanfattar hela diskursen om äldre och äldres psykiska ohälsa. Den första perioden 

på 1920-talet kan beskrivas som ett väntrum, där ålderdomshemmen ska utgöra ett fridfullt 

och trevligt hem för svaga och hederliga gamla personer. Perioden 1940/50-talen kan 

beskrivas som ett vårdrum. Inom denna diskurs betonas vården av äldre på 

ålderdomshemmen och hur de äldre med psykiska sjukdomar har speciella behov som kräver 

specialiserad kunskap och behandling på särskilda avdelningar. I vårdrummet är målet att 

bota sjukdomar och rehabilitera de äldre som drabbas av ohälsa. Diskursen på 2000-talet kan 

istället liknas vid ett aktivitetsrum, där det fortfarande beskrivs hur äldre är i behov av 

avkoppling men att detta ska kombineras med aktivitet och det finns en framträdande positiv 

syn på ett friskt och aktivt åldrande till skillnad från tidigare tidsperioder. 

Väntrummet (1920-talet) karaktäriseras av ord som trevnad, lugn, fristad och verkliga hem, 

svaghet och själskrafter. Diskursen förmedlar en syn på äldre som hederliga, i behov av lugn 

och ro och vittnar inte om någon syn på en form av aktiv livsstil eller vård av sjukdomar. Det 

förmedlas snarare en bild av att ålderdomshemmen är en plats där de äldre ”förvaras” i 

väntan på döden, utredningarna visar ändå på en strävan efter att det ska bli ett trevligt och 

verkligt hem för de gamla. Speciellt centralt i diskursen är ålderdomshemmen som ska vara 

en fristad för de gamla men där trevnaden störs av de sinnessjuka och sinnesslöa.   

Synen på äldres psykiska ohälsa i väntrummet är svår att utläsa. Vad som framkommer är att 

människors själskrafter kan avta på grund av ålderdom vilket kan tolkas som att den psykiska 

förmågan avtar. Därutöver kan äldres psykiska ohälsa anses komma i uttryck genom 

begreppen ålderdomssvag och ålderdomsslö. Väntrummet vittnar om en uppfattning om äldre 

som svaga individer som ska värnas om genom att de inte ska störas av bullriga miljöer men 

det råder inte heller några tankar om att åldrande är någonting som bör behandlas utan kan 

förstås som en naturlig och normal nedgång. Det framkommer inte några tankar om att 

åldrande skulle vara sjukligt eller konstigt i väntrummet utan snarare en syn på att svaghet 

och även vissa besynnerligheter är rimligt och ändå kan anses vara inom ramarna för att vara 

själsfrisk. På så vis kan det tolkas som att äldre vid tidpunkten inte betraktades som 

avvikande eftersom åldrande ansågs som naturligt och normalt. Men genom att tillämpa 

Beckers och framförallt Baumans teori kan slutsatsen bli en annan. Detta genom att idealen i 

samhället, att vara producent eller konsument, kan bidra till konstruktionen av äldre som 

avvikande. 
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En tolkning av materialet är att förhållanden mellan ålderdom/åldrande och arbete spelar en 

roll i konstruktionen av vad som är avvikande. På 1920-talet framkommer synen på att 

ålderdom kan innebära en arbetsoförmåga och att äldre därav inte ska beredas tvångsarbete. 

Genom Baumans teori om konsumtionssamhället kan det förstås att de äldre kunde betraktas 

som tillhörande underklassen och som avvikande på grund av att de inte kunde leva upp till 

idealet i samhället. Enligt Baumans resonemang kan 1920-talet betraktas som ett 

produktionssamhälle snarare än ett konsumtionssamhälle. I produktionssamhället är idealet 

att medlemmarna ska kunna bidra med sin arbetskraft för att fylla sin plats i samhället. Det är 

förståeligt att äldre vid denna tidpunkt kunde ha svårt att leva upp till idealet, speciellt med 

förståelsen för att arbetsuppgifterna vid början av 1900-talet ofta kunde vara mer fysiska och 

krävande än vad som är fallet idag. På så vis kan det förstås som att äldre betraktades som 

avvikande i samhället på grund av att ålderdomen kunde medföra nedsatta förmågor som 

påverkade eller helt hindrade personer att leva upp till idealet och rådande kriterier för att 

vara normal och nyttig som producent i samhället. 

Diskursen på 1940/50-talen kan istället sammanfattas som ett vårdrum (1940/50-talen). Till 

skillnad från situationen i väntrummet handlar det vid denna tidsperiod mer om att 

sjukdomarna som drabbar äldre ska behandlas, där de äldre ska rehabiliteras och återgå till 

det normala. Vårdrummet karaktäriseras av en syn på att äldre har särskilda behov och 

specifikt hur äldres psykiska sjukdomar skapar en prekär situation för de som drabbas. Äldre 

med psykisk ohälsa kan i denna diskurs fortfarande anses vara onyttiga i förhållande till såväl 

produktionsidealet som konsumtionsidealet. Detta på grund av att de inte kan arbeta och bidra 

med sin arbetskraft och dessutom kan den psykiska ohälsan leda till att man inte är en särskilt 

aktiv konsument som idealet kräver. I vårdrummet kan det urskiljas att konsumentidealet 

börjar växa fram men att produktionen fortfarande tillskrivs en viss betydelse. Oavsett om 

producent- eller konsumentidealet är rådande är det onyttigt och kostsamt att vara sjuk vilket 

skapar en utsatt situation för de äldre med psykisk ohälsa. Detta på grund av att de riskerar att 

anses som avvikande genom att de inte är nyttiga i samhället som varken producent eller som 

en frisk och aktiv konsument. Vad som kan tänkas motverka att äldre med psykisk ohälsa 

betraktas som avvikande är att deras status kan höjas i relation till konsumtionsidealet där de 

visserligen inte är friska och aktiva men ändå kan fylla en funktion i att bli konsumenter för 

specialiserade varor och tjänster. En framträdande del i diskussionen i vårdrummet är att det 

borde införas specialiserade avdelningar på mentalsjukhusen vilket kan visa på att äldre 

kunde öka i värde i rollen som konsumenter av särskilda vårdmöjligheter. Viljan att göra 
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äldre till konsumenter av specialistvård kan självfallet handla om att det vid 1940/50-talen 

fanns ett intresse av att bemöta de äldres komplexa behov av välvilja, men en del av detta kan 

även vara att skapa vårdalternativ där de äldre med psykisk ohälsa blir konsumenter som är 

föremål för speciellt anpassade behandlingar och avdelningar. 

Samma tendens och vilja att göra äldre till konsumenter kan utläsas i strävan efter att 

ålderdomshemmen ska förändras från att ha en fattighuskaraktär till att bli mer av ett 

inackorderingshem. Genom pension och ökad inkomst har äldre vid mitten av 1900-talet 

större möjlighet att betala för sin vistelse och vård på ålderdomshemmen. Baserat på teorin 

om konsumtionssamhället kan det förstås att de äldre genomgår en utveckling, från att vara 

avvikare i underklassen (onyttiga och fattiga arbetare) till att bli nyttiga konsumenter. Med en 

större köpkraft ökar äldres ställning, status och värde i konsumtionssamhället. Det går 

därmed att förstå hur vårdrummet rymmer tankar om att äldre har särskilda behov vilket 

förmedlar en bild av att de är avvikande genom att deras behov skiljer sig från vanliga och 

normala behov. Men även att dessa särskilda behov av vård kopplat till en större möjlighet att 

konsumera innebär att äldres värde och status ökar i och med att de blir konsumenter av 

speciella varor och tjänster. 

Även om det går att utläsa hur äldre i vårdrummet ökar i status som möjliga konsumenter av 

vård går det ändå att urskilja hur produktionen fortfarande ges en viss betydelse. Det 

framkommer i diskussionen kring äldre hur deras position i samhället förändras i och med att 

de lämnar produktionen och att pensionen kan innebära en riskfylld sysslolöshet och 

passivitet. Att vara äldre ställs i relation till att inte längre vara i sina "krafts dagar" som 

innebär en förändrad position i samhället (se avsnitt 6.2.3). Därmed kan det i vårdrummet 

utläsas en syn på att äldre är avvikande från det normala när det beskrivs att samhället vid 

tidpunkten i högre utsträckning kommit att innebära effektivitetskrav och en jäkt som inte är 

gynnsam för äldre. Vilket förmedlar en bild av äldre som avvikande i och med att de inte 

klarar av att leva i det nya samhället på ett gynnsamt sätt. På så vis går det fortfarande i 

vårdrummet, precis om i väntrummet, att urskilja tankar om hur äldre avviker endast i 

egenskap av att vara äldre, där de utesluts från produktionen och förlorar i status. Men att de 

äldre i vårdrummet ökade i sin köpkraft vilket bidrog till att äldre ökade i värde eftersom 

åldrande och ålderdom inte behövde förhindra en idealistiskt och konsumistisk livsstil.   

Om det i diskursen kring väntrummet och vårdrummet finns en syn på att ålderdom är 

förknippat med svaghet (se tabell: ex. ålderdomssvag, nivåsänkning, minnesnedsättning, 
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rörelsesvårigheter) är detta något som tonas ned i diskursen på 2000-talet. Hela diskursen kan 

sammanfattas som ett aktivitetsrum där synen på åldrande fortfarande kan innefatta tankar om 

att äldre ska få möjlighet till avkoppling men att detta kan och även förväntas kombineras 

med aktivitet. Det aktiva åldrandet och även det framgångsrika åldrandet beskrivs som 

eftersträvansvärt och någonting individen ska sträva efter. Aktivitetsrummet kännetecknas 

också av att individen tillskrivs ett visst ansvar, vilket inte förekommit varken i väntrummet 

eller i vårdrummet. I aktivitetsrummet däremot, framkommer hur åldrande i grunden handlar 

om individens val och ansvar. Idén om att åldrandet numera kan ses alltmer som individens 

ansvar kan även utläsas i organiseringen av äldreomsorgen. Under de senaste årtiondena har 

resurserna till äldreomsorgen minskat vilket resulterat i att alltfler löser situationen genom att 

köpa hjälp på den fria marknaden (se avsnitt 2.1), vilket kan vittna om att det alltmer blivit 

den enskildes ansvar att lösa sin egen situation. Detta följer även Baumans resonemang om 

hur samhället rör sig i riktning mot individualisering, ifrån den sociala staten, där den 

enskilda personen tyngs av bördor som samhället tidigare tagit ansvar för. (se avsnitt 4.4) 

I aktivitetsrummet är en central aspekt att ålder blivit mer irrelevant i samhället där äldre i 

större utsträckning är friska i högre ålder och har en god livskvalité. Det åldersirrelevanta 

samhället som beskrivs innebär att en 70-åring kan leva på samma sätt som en 30-åring.  

Gränserna för vem som är gammal blir mer flytande vilket kan resultera i att äldre betraktas 

som mindre avvikande i och med att de kan följa samma livsstil och uppfylla samma kriterier 

för att vara normal som personer i andra åldrar. Äldre kan leva precis som andra under en 

längre tid, vilket även innebär att de kan konsumera precis som alla andra under en längre tid. 

Detta tyder på att äldre per automatik inte längre betraktas som avvikande endast i egenskap 

av att vara äldre, som vi argumenterat för var fallet i väntrummet och vårdrummet. Detta på 

grund av att äldre i större utsträckning än tidigare har möjlighet att leva upp till idealet i 

samhället, eftersom att möjligheten att konsumera inte behöver påverkas av stigande ålder på 

samma sätt som det påverkar möjligheten att bidra till produktionen. 

Det beskrivs hur det istället för endast en tredje och sista livsålder numera kan anses finnas 

både en tredje och en fjärde ålder, vilket vittnar om en ny tanke om åldrande (se avsnitt 

6.3.2.). Den tredje åldern definieras som en tid då man visserligen är gammal men man är inte 

sjuk och inte avvikande genom att åldrandet inte hindrar personens köpkraft och därmed 

nytta i samhället. Den fjärde åldern däremot kännetecknas istället, liksom den gamla tredje 

åldern av att personer börjar bli mer onyttiga i samhället genom att bli en kostnad på grund av 

sjukdom och nedsättningar. Tanken om mer flytande gränser och ett mer åldersirrelevant 
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samhälle kan därmed bidra till att det uppfattas som möjligt för äldre att vara friska och 

aktiva konsumenter under en längre tid. Men detta kan samtidigt resulterats i ett behov av 

dela in åldrande i å ena sidan ett nyttigt, normalt och aktivt åldrande (tredje åldern), och å 

andra sidan ett fortsatt sjukt, avvikande och onyttigt åldrande (fjärde åldern).   

Synen på att åldrande kan vara ett aktivitetsrum snarare än ett väntrum eller ett vårdrum tyder 

på att det, i utredningarna, framställs en mer positivt laddad syn på vad åldrande kan 

innebära. I aktivitetsrummet förmedlas en syn på att äldre har möjligheten att vara mer friska, 

aktiva och framgångsrika än tidigare. Om äldre under 1900-talet snarare framställdes som 

objekt i behov av lugn och ro på trevliga ålderdomshem eller i behov av vård på 

specialiserade avdelningar, finns det i aktivitetsrummet tankar om att äldre är agerande 

subjekt som kan påverka sin egen situation och leva som yngre längre. Men föreställningarna 

om att individer i större utsträckning kan välja hur de ska åldras medför att de även på 

egenhand bär ansvaret för sin situation och sitt välmående. För även om synen på äldre i 

aktivitetsrummet går att förstå som mer positivt laddad där åldrande inte endast förknippas 

med begrepp som svaghet och försämring, så innebär även förändringen att det uppstår nya 

tankar om vad som är ett normalt åldrande. Det kan förstås som att kriterierna för ett normalt 

och ett eftersträvansvärt åldrande har blivit högre på 2000-talet än vid tidigare perioder. Äldre 

ska i aktivitetsrummet vara friska, aktiva, och kunna konsumera högre upp i åldrarna och de 

som inte kan leva upp till kraven riskerar att betraktas som avvikande. De högre kraven i 

kombination med att ett större ansvar placeras på individen att själv lösa sina problem 

riskeras att drabba de äldre som inte kan uppfylla kriterierna på grund av t.ex. psykisk ohälsa. 

På så vis kan det förstås att äldre på 2000-talet betraktas som mindre avvikande i ett 

åldersirrelevant samhälle där de kan leva efter den idealistiska livsstilen och fylla sin funktion 

i samhället oavsett ålder. Detta till skillnad från tidigare tidsperioder då produktionsidealet 

bidrog till att äldre ansågs som avvikande på grund av att de inte kunde bidra med sin 

arbetskraft. Därmed kan det förstås som att äldre har större möjligheter idag att inte betraktas 

som avvikande. Men det är inte riktigt så enkelt som att konstatera att äldre inte längre anses 

vara avvikande på grund av att de kan konsumera och att gränserna för ålderdom blir mer 

flytande. För även om ålder anses som mindre relevant uppstår ändock tankar om att dela in 

åldrande i å ena sidan ett normalt åldrande och å andra sidan ett sjukt och avvikande 

åldrande. Där hela gruppen av äldre inte betraktas som lika avvikande i samhället som 

tidigare men där nya grupper av avvikare skapas när reglerna för vad som är ett normalt 

åldrande förändras och blir för vissa svårare att uppnå.  
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7. Avslutande diskussion 

I följande avsnitt presenteras en summering av de mest framträdande fynden som vi redogjort 

för i resultatdelen. Därefter redogör vi för de reflektioner vi gjort kring uppsatsen när det 

kommer till val av teori och metod samt en diskussion kring den tidigare forskningens roll i 

förståelsen av resultatet. Avslutningsvis redovisas de tankar som väckts om uppsatsens 

betydelse för praktiken och implikationer för vidare forskning.  

7.1 Summering av resultaten 

Sammanfattningsvis kan det utläsas att den psykiska ohälsan har varit ett ämne som 

diskuteras kopplat till åldrande och till ålderdom sedan 1920-talet. Till en början beskrevs det 

i termer av själskrafter där ålderdomssvaghet och ålderdomsslö var begrepp som användes. I 

analysen av materialet framkom en bild av att diskursen på 1920-talet hade karaktären av ett 

väntrum, där framförallt vistelsen på ålderdomshemmen främst innebar en förvaring av äldre 

som inte innefattade någon syn på vård eller aktivitet. Psykisk ohälsa hos äldre beskrivs på 

1920-talet väldigt sparsamt och ges inte något större intresse i utredningarna. Därefter tycks 

medvetenheten växa och på 1940/50-talen beskrivs det hur äldre drabbas av särskilda 

psykiska sjukdomar som leder till särskilda behov hos de äldre. I analysen benämner vi denna 

diskurs för vårdrummet då fokus är på att äldre ska få lämplig vård för sina särskilda behov. 

Diskursen på 2000-talet kallar vi för aktivitetsrummet då diskursen kring äldre innehåller ett 

ökat fokus på aktivitet. I aktivitetsrummet används inget speciellt begrepp för att beskriva 

fenomenet utan samlingsbegreppet som används är just psykisk ohälsa hos äldre. Vad som 

framkommer är att det är ett viktigt ämne att belysa då risken för psykisk ohälsa hos äldre är 

stor.  

Med hjälp av Baumans teori om konsumtionssamhället kan man här se att äldre under 1900-

talet successivt fått högre status. Detta kan förklaras baserat på övergången från 

produktionssamhället till konsumtionssamhället. På 1920-talet kan det förstås att äldre hade 

svårare att leva upp till idealet - att vara produktiv och bidra med arbetskraft till 

produktionen. Medan äldre på 2000-talet har lättare att uppnå det nya idealet av att vara 

konsument på grund av att det inte behöver påverkas av åldrandeprocessen. Mitten av 1900-

talet kan förstås som en mellanperiod, där det fortfarande finns spår av idealet att ingå i 

produktionen men att det börjar utvecklas en syn på att äldre kan bli nyttiga i rollen av att 

konsumera vård och boenden. 
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En viktig upptäckt i analysen av diskursen från 1920-talet fram till 2000-talet är uppkomsten 

av synen på ett normalt och ett sjukligt/avvikande åldrande. Vid 1920-talet kan det säkerligen 

existerat en syn på vad som är normalt åldrande och i materialet kan delar av denna syn 

urskiljas, men det blir främst en tolkningsfråga där vi inte kan dra någon säker slutsats. Det är 

först i utredningar från 1940/50-talen samt 2000-talet som det framställs som en stor fråga i 

utredningarna vad som är ett normalt och vad som är ett sjukligt åldrande. I vårdrummet kan 

det utläsas en viss syn på att det normala åldrandet innefattar vissa negativa förändringar där 

även normala åldringar upplever en rad symtom och nivåsänkningar. På 2000-talet är fokus 

på att beskriva det aktiva åldrandet och betona hur äldre blir alltmer friska och har en god 

livskvalité. Det framkommer en syn på att äldre i större utsträckning har möjlighet att leva 

som alla andra även högt upp i åldrarna och ålder tenderar att bli mer irrelevant. Den 

förändrade synen på åldrande kan förstås som fördelaktig då det uppmuntrar till en mer 

positiv attityd till åldrande och till äldre. Men även om äldre som grupp tenderar att betraktas 

mer som alla andra och därmed som mindre avvikande riskerar tankarna om ett normalt och 

ett sjukligt åldrande att marginalisera de grupper av äldre som t.ex. på grund av psykisk 

ohälsa inte kan leva upp till de nya kraven och förväntningarna som finns när åldrandet blir 

friskare och individens eget ansvar ökar.  

7.2 Koppling till tidigare forskning 

I processen att finna tidigare forskning framkom det att det specifika ämne som vi undersökt 

är ett utforskat ämne när det kommer till de medicinska, sociala och psykologiska aspekterna 

av att vara äldre och lida av psykisk ohälsa. Men det var inte lika utforskat när det gäller att 

undersöka fenomenet som en social konstruktion med fokus på föreställningar kring ämnet. 

På grund av avsaknaden av studier som berör psykisk ohälsa hos äldre ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv fick vi söka forskning som berörde ämnet från andra 

infallsvinklar. Där vi istället fokuserade på forskning om synen på äldre och åldrande, och 

kring förekomsten av psykisk ohälsa hos äldre. Den tidigare forskningen lyfter bland annat 

upp att äldres psykiska ohälsa är ett stort och reellt problem, vilket bekräftar att denna studie 

har varit viktigt att genomföra då det kan bidra med en viss kunskap kring ämnet. I resultatet 

av uppsatsen har den tidigare forskningen fungerat som ett komplement som kunnat 

understödja vissa av de resonemang vi fört fram. Det vår studie förhoppningsvis kan bidra 

med är kunskap om hur äldre med psykisk ohälsa beskrivits i statliga SOU:er under de 

senaste knappa 100 åren. Vi vill därmed att denna uppsats ska bidra till ett ökat kunskapsfält 
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kring äldres psykiska ohälsa och visa att mer kunskap kring konstruktionen av äldre med 

psykisk ohälsa behövs. 

7.3 Diskussion kring val av teori 

Vi har i denna studie försökt förstå hur äldre med psykisk ohälsa beskrivs i SOU:er med hjälp 

av diskursteori som inneburit en teoretisk och metodologisk utgångspunkt som använts för att 

analysera materialet i kombination med Beckers teori om avvikare samt Baumans teori om 

konsumtionssamhället. Vi kommer nedan att diskutera teorierna och hur användningen av 

dessa har påverkat studiens resultat, analys och slutsatser. 

Diskursteori har som sagt försett oss med en teoretisk förståelse för diskursanalys där vi 

använt oss av Laclau och Mouffes tankar och resonemang. I analysen har diskursteorin gjort 

det möjligt att med teoretiska begrepp som nodalpunkter och ekvivalenskedjor analysera 

materialet genom att urskilja dessa centrala tecken i diskurserna vid de olika tidsperioderna. 

En del av diskursteorin är tanken om att begrepp och diskurser aldrig är fixerade i sin 

betydelse utan ständigt är föremål för förändringsprocesser, vilket varit förenligt med 

uppsatsens syfte att urskilja just förändringar som kan ha skett över en längre tidsperiod. Det 

har i och med användningen av diskursteori blivit tydligt hur betydelsen av begrepp, såsom 

åldrande eller ålderdomshem, getts olika betydelser vid olika tidsperioder genom hur vi talar 

om dem och vilka innebörder vi tillskriver begreppen. Dessutom har vissa begrepp helt 

försvunnit eller kommit till. Detta gäller sinnesslö och sinnessjuk som inte finns alls i 

utredningarna på 2000-talet. Dessutom användes inte alls begreppet psykisk ohälsa i 

utredningarna på 1920-talet samt 1940/50-talen. 

Beckers teori om avvikande beteende har kunnat användas för att ge en mening och förståelse 

för vad som uttryckts i utredningarna. Genom att använda oss av detta teoretiska perspektiv 

har vi till viss del kunnat förstå det underförstådda i texterna och urskilja hur avvikande kan 

skapas på en makronivå genom att utredningar förmedlar budskap om vad som är normalt 

och vad som därmed avviker. Det kan utläsas att avvikande skapas på flera ställen SOU:erna, 

troligtvis genom en omedveten process men likväl gör det att avvikare skapas.  

En nackdel med denna teori för denna uppsats är att den primärt är skapad för att användas på 

gruppnivå, vi har dock valt att försöka se hur avvikande skapas på samhällsnivå. Det finns 

därmed en viss risk i att använda Beckers teori i och med att den inte är klockrent lämpade 

för en analys på makronivå. Detta var dock mer av en farhåga vi hade inledningsvis och i den 

faktiska analysen upplevde vi att Beckers teori gick att tillämpa på materialet trots allt, med 
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komplement från Bauman. Vi har med denna teori därmed kunnat se hur äldre med psykisk 

ohälsa på olika sätt konstruerats som avvikande i statliga utredningar. Att vara medveten om 

att vi människor har ett "vi och dom"-tänk, och att vi konstruerar avvikare på alla nivåer i 

samhället har varit en viktig förutsättning i denna uppsats för att förstå fenomenet. 

På grund av att Beckers resonemang mestadels rör sig på grupp- och individnivå visade det 

sig lämpligt att komplettera teorin om avvikare med en teori som även behandlar fenomen på 

en samhällsnivå. För detta har Baumans teorier om konsumtionssamhället och dess skapande 

av underklassen kunnat användas för att få en förståelse för bakomliggande krafter som 

påverkar vad som anses vara avvikande i olika tidsperioder. Genom att analysera materialet 

utifrån Baumans resonemang har vi kunnat komplettera Beckers teorier och erhållit en bättre 

förståelse för hur skapande av avvikande kan påverkas av samhällsförändringar och 

konstrueras genom offentliga texter. 

Teorin om konsumismens betydelse i samhället och hur avvikare skapas på grund av att de 

inte är konsumenter har gett en ny infallsvinkel på beskrivningarna av äldre med psykisk 

ohälsa. En svaghet med att använda den konsumistiska teorin är att vi blir väldigt fokuserade 

på att leta efter konsumistiska ideal och se hur de syns i utredningarna då det kan finnas en 

risk för att då inte se andra viktiga aspekter. Teorin kan även medföra att vi i analysen lagt för 

stor vikt vid konsumtion och köpkraft. Trots detta upplever vi att den konsumistiska teorin 

har tillfört kunskaper kring konstruktionen om äldre med psykisk ohälsa i SOU:er som 

bidragit med en intressant infallsvinkel som kunnat bidra till skapandet av ny kunskap.  

7.4 Koppling till metod 

Den kvalitativa forskningsansats som genomsyrar denna uppsats har gjort att vi genom olika 

SOU:er kunnat undersöka hur synen på psykisk ohälsa hos äldre konstruerats i offentliga 

utredningar. En möjlig nackdel med denna metod är att vi faktiskt måste välja infallsvinklar 

på studien vilket skulle kunna leda till att vi bara ser det vi letar efter (äldre med psykisk 

ohälsa som avvikare) istället för att få ett helhetsperspektiv på äldre med psykisk ohälsa. 

Dock måste man ha en metod och teori som ger en tydlig strategi för att undersöka det 

fenomen som man vill se. Vår teoretiska utgångspunkt är teorierna om avvikare och 

konsumtionssamhället. Dessa är nödvändiga för att strukturera upp och lyfta fram vårt ämne, 

utan metod och teori blir en uppsats bara löst tyckande utan struktur. 

Vi har försökt att alltid vara medvetna om att vi med våra teorier riskerar att betrakta 

utredningarna som "dåliga" och bidragande till marginalisering av äldre och äldre med 
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psykisk ohälsa. Därmed har vi försökt ha i bakhuvudet att syftet med uppsatsen är att se hur 

äldre med psykisk ohälsa beskrivs och inte att ta ställning kring huruvida författandet av 

SOU:erna är bra eller dåligt. Vi försöker även att inte ta ställning till vilken syn på äldre eller 

vilken syn på psykisk ohälsa som är den "bästa" synen utan har som avsikt att problematisera 

och diskutera alla föreställningar vi kan urskilja för att ge en mångsidig bild.  

Undersökningsmetoden, att gå igenom databaserna som redovisar SOU:er, anser vi 

möjliggjort att vi kunnat komma åt materialet på ett fördelaktigt sätt. Under nedslagen som 

sträcker sig fram till 1999 gick det att samla in material via databasen på Kungliga 

biblioteket, som på ett överskådligt sätt kronologiskt redovisade alla SOU:er efter 

publiceringsår. Den mest utmanade perioden som krävde eftertänksamhet vid val av material 

var 2000-talet. Dels för att antalet utredningar var större och vi ville se till att vi inte missade 

någon relevant utredning och även för att databasen för publiceringar av moderna SOU:er 

inte var lika överskådlig som den tydliga kronologiska lista på SOU:er som finns tillgänglig 

för SOU:er publicerade till och med 1999.  

Under den första undersökta perioden på 1920-talet var å andra sidan utmaningen att det inte 

fanns lika många utredningar och att källmaterialet var knapphändigt kring psykisk ohälsa, 

vilket gjorde att vi fick göra en noggrann och genomtänkt tolkning av materialet från 1920-

talet. I efterhand kan det anses som att det hade varit lämpligt att utvidga nedslaget på 1920-

talet på grund av brist på information i utredningarna. Eftersom de två senare nedslagen 

omfattade tidsperioder på 13 och 10 år hade nedslagen på 1920-talet kunnat utökas till att 

omfatta även delar av 1930-talet. Detta var dock en tanke som uppkom först i slutet av 

skrivprocessen, när vi redan bearbetat allt material. Trots detta upplever vi i slutändan att 

undersökningsmetoden och val av material tjänat sitt syfte och samtliga utredningar bidrog 

med text att analysera där det visserligen krävdes en större tolkning vid 1920-talet.  Dessutom 

kunde den mer knapphändiga informationen från 1920-talet i sig vara talande för synen på 

fenomenet vid tiden.  

I de flesta SOU:er var det få textavsnitt i varje vald utredning som berörde uppsatsens ämne 

och som därmed kunde analyseras. Detta resulterade i ett omfattande textmaterial, där det 

krävdes en selektiv läsning eftersom allt material i varje SOU inte av tidsskäl kunde läsas 

genomgående. Det går att diskutera tillvägagångssättet, då en selektiv läsning innebär en risk 

att förbise textmaterial i utredningarna som borde ingå i analysen. För att försöka fånga upp 

alla textavsnitt i utredningarna som bör ingå i analysen har vi försöka vara noggranna i 
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processen att välja ut delar av utredningarna. Genom att läsa överskådligt, fånga upp de 

relevanta ord som användes för att beskriva äldre och psykisk ohälsa och därefter använda 

dessa ord för att söka i texterna har vi förhoppningsvis kunde förmedla en rättvis bild av vad 

som framställts i utredningarna. Men eftersom materialet bestått av en omfattande mängd text 

finns det självklart en risk i att vissa delar förbisetts som på något vis hade kunnat bidraga till 

ett annat resultat och en annorlunda analys, något vi i största möjliga mån försökt undvika. 

I analysprocessen närmade vi oss vårt material med hjälp av att ta fram nodalpunkter och 

sedan koppla ihop de ekvivalenskedjor som vi kunde se att begreppen bildade. Vi har även 

använt oss av analysfrågor för att förstå vårt material. Denna metod har gjort att vi fått ett 

konsekvent sätt att se på utredningarna från de olika tidsperioderna. Ekvivalenskedjorna har 

bidragit med en viss struktur i redovisningen av resultat där de kunnat illustrera synen på 

psykisk ohälsa hos äldre och dess framväxt. Exempelvis genom att en och samma nodalpunkt 

(t.ex. ålderdomshem) skapat olika ekvivalenskedjor och gett begreppet en annan betydelse 

vid olika tidsperioder.  

7.5 Implikationer för forskning och praktik 

I genomförandet av uppsatsen har det blivit tydligt att det krävs mer kunskap kring ämnet. 

Dels genom att det kommit till uttryck i utredningarna vi analyserat att det krävs mer kunskap 

kring fenomenet men även i sökprocessen efter tidigare forskning där det blev uppenbart att 

den sociala konstruktionen av äldre med psykisk ohälsa inte är ett utforskat ämne. 

Vår studie bidrar med kunskap om äldres psykiska ohälsa där vi förhoppningsvis bidragit 

med en viss insikt om ämnet. Vi har kunnat visa på betydelseskiftningar och framväxten av 

synen på fenomenet som genomgått förändringar över de senaste 100 åren. Uppsatsen har 

förhoppningsvis även bidragit med en inblick i äldres roll i välfärdssamhället på så sätt att vi 

kunnat urskilja vilka förväntningar som finns på den åldrande individen, där vi kunnat 

urskilja en tydlig förändring kring föreställningarna i samhället. Därmed har vi visat på att 

ålder är en social konstruktion vars betydelse skiftar i olika tidsperioder. Denna kunskap är 

viktig att ha dels när man gör utredningar, antingen på makronivå som dessa statliga SOU:er 

eller på nivåer som berör enskilda individers angelägenheter t.ex. inom biståndsbedömning 

mot äldre. Det är viktigt att reflektera över att ens språk skapar avvikare även om det inte är 

avsiktligt och hur samhällskontexten skapar förutsättningar för vad som är normalt och 

avvikande. Detta är något som såväl utredare som skriver SOU:er som socialarbetare på 

gräsrotsnivå behöver vara medveten om. 
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Bilaga 2: Nodalpunkter och Ekvivalenskedjor 
 

Diskursen på 1920-talet 

NODALPUNKTER                  EKVIVALENSKEDJA 

Ålderdomshem trevnad, otrevnad, fristad, sinnesslöa, 

verkligt hem, buller, pinorum, renodlade, 

sinnessjuka, hederliga äldre, friska, lugn och 

ro, otillräcklig personal, andligt friska  

Ålderdomssvaghet senil, gubbaktig 

Ålderdomsslöhet sinnessjukdom 

Ålderdom arbete, arbetsoförmåga, kropps- och 

själskrafter, ålderdomsvaghet, 

ålderdomsslöhet, gamla, ålderdomshem, 

invalid 

 

 

Diskursen 1940/50-talen 

NODALPUNKTER                  EKVIVALENSKEDJA 

Ålderdomshem inackorderingshem, ej fattighus, äldre, 

behov av vård och tillsyn, sinnesslöa,  

Psykisk ålderssjukdom avtrubbade, deprimerad, speciella 

vårdbehov, komplexa behov, psykogeriatrik, 

ålderspsykos, senil, dement, speciellt 

anpassade avdelningar 

Åldrande arbete, pension, normalt, sjukligt, 

samhällsutvecklingen, omgivningen, 

produktionen, nivåsänkningen, sjukdomar, 

avtrubbade, isolering, arbetsförmåga, 

individuella variationer, normalt, sjukligt 

 

 

Diskursen på 2000-talet 

NODALPUNKTER                  EKVIVALENSKEDJA 

Psykisk ohälsa arbetsförmåga, friskt, sjukt, normalt, 

sjukligt, förändrade förmågor, depression, 

ångest, psykos, kroppsliga sjukdomar, 

demens, ökad risk, individuellt anpassad 

vård, särskilda behov, kunskapskrävande 

Åldrande äldre arbetskraft, aktivt åldrande, normalt, 

friskt, sjukligt, socialt, biologisk, 

psykologisk, fysisk, arbete, arbetsförmåga, 

individuell process, fiktiva åldrar, 

åldersirrelevant, psykisk förmåga nedgång, 

minnesfunktion, social position, tredje & 

fjärde åldern, förändringar av förmågor 

 


