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Sammanfattning

Nyckelord: äldre, äldreomsorg, åldrande, diskursanalys

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken syn på äldre och omsorgsgivare som framträder i 
informationsbroschyrer om äldreomsorg och vilka diskurser som kan hittas i dessa. Materialet i 
form av informationsbroschyrer inhämtades och analyserades med hjälp av innehållsanalys och 
Faircloughs (1992) kritiska diskursanalys. De teoretiska referensramar som har använts är social 
konstruktionism, kritisk diskursanalys, sorti och protest samt New Public Management. Resultatet 
visar på två bilder av den äldre (I) den äldre som aktiv och autonom och (II) den äldre som passiv 
och hjälpbehövande. Resultatet visar också två bilder av omsorgsgivaren (III) omsorgsgivaren och 
NPM samt (IV) den ideella omsorgsgivaren som komplement. I diskussionen diskuteras hur dessa 
bilder kan vara sammankopplade. Den kunskap uppsatsen kan bidra med är en förståelse för hur till 
synes små val i formuleringar kan bidra till att  skapa en viss bild samt vilka konsekvenser detta kan 
ha i den sociala praktiken. Uppsatsen är dock både till material och omfattning begränsad och bör 
bedömas därefter. 

Abstract
The purpose of this bachelor thesis is to examine the views of the elderly  and the caregivers that 
appear in brochures for the elderly and the discourses that can be found within. The data that the 
study is based on was collected and analysed using content analysis and Faircloughs (1992) critical 
discourse analysis. The theoretical frameworks that have been used are social constructionism, 
critical discourse analysis, assortment and protest, and New Public Management. The results 
showed two images of older people (I) the elderly  as active and autonomous and (II) the elderly as 
passive and in need of help. The results also showed two pictures of the caregiver (III) the caregiver 
and NPM, and (IV), the non-profit care provider as a complement. The discussion considers how 
these images can be interconnected. The knowledge this thesis may provide is an understanding of 
how seemingly small choices in formulations can help  to create a certain image of the elderly and 
the caregivers, and what consequences this may have in the social practice. This thesis is limited 
both in its material and extent and should be viewed accordingly.
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1.	  Inledning

1.1	  Introduktion

Under socionomutbildningen har vi många gånger diskuterat hur man ser på äldre. I samband med 
detta har vi också diskuterat det faktum att hur man ser på dem man möter i sitt yrkesliv 
ofrånkomligen formar bilden av dem som människor och därigenom det sociala arbete man utför. 

Sommaren 2012 vikarierade jag som biståndshandläggare på kontoret för Hemvård och boende 
inom Uppsala kommun, en plats där rätten till bistånd av bland annat hemtjänst och äldreboende 
bedöms. När jag läste i informationsblad från kommunen om äldreomsorg, i huvudsak menade för 
äldre, slog det mig hur man talade till dem i de här texterna. Många gånger tycktes broschyrerna 
rikta sig till en aktiv, äldre befolkning med goda möjligheter att byta utförare och lämna klagomål 
om de situationer som de inte upplevde som bra. Ibland stämde den här bilden inte alls överens med 
de äldre jag mötte i mitt  yrke, många gånger var de inte särskilt intresserade av att  välja utförare 
utan upplevde det snarare som ett besvärligt extramoment. Här vaknade mitt intresse att  belysa 
ämnet närmare. 

Det är viktigt att komma ihåg att den syn som samhället har på äldre idag inte har sett likadan ut. 
Jag redogör därför inledningsvis för hur synen på äldre har sett ut  tidigare samt vilka som har varit 
deras omsorgsgivare med en kort historisk bakgrund i början av den här uppsatsen.

Det finns viss tidigare forskning kring synen på äldre, en del av den forskningen redogör jag för i 
den här uppsatsen. Jag har däremot inte lyckats finna forskning som särskilt belyser hur äldre 
framställs i informationsbroschyrer, en kunskapslucka som den här uppsatsen kan bidra till att fylla. 
Hur bilden av äldre framställs i informationsbroschyrer blir på ett sätt ett tecken på hur författaren 
till broschyrerna, alltså den institutionella hjälparen, ser på äldre. Eftersom författaren till 
informationsbroschyrerna är en samhällsaktör kan detta tänkas spegla en mer generell samhällssyn 
på äldre.

Av den anledningen anser jag att studier av vilken syn på äldre som framträder i 
informationsbroschyrer är viktiga, kanske särskilt i broschyrer som i huvudsak är avsedda för äldre. 
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1.2	  Syfte	  och	  frågeställningar

I den här uppsatsen vill jag studera vilken syn på äldre som framträder i informationsbroschyrer om 
äldreomsorg och vilka diskurser som kan hittas i dessa. Jag vill också studera vilka bilder av 
omsorgsgivaren som framträder i broschyrerna. 

Vilka diskurser kan utläsas i skrifter om äldreomsorg kring den äldre?
Vilka diskurser kan utläsas i skrifter om äldreomsorg kring omsorgsgivaren?

1.3	  Avgränsningar

En avgränsning har gjorts genom att bara använda informationsbroschyrer som i huvudsak riktar sig 
till äldre. För att utöka studien hade man också kunnat studera texter som riktar sig till exempelvis 
de som arbetade med äldre, och hade då möjligtvis funnit andra diskurser, detta är dock inget som 
låtit sig göras inom ramen för denna C-uppsats varför denna avgränsning gjorts. 

I den här uppsatsen kommer begreppet ‘äldre’ att användas som benämning för personer över 65 år. 
Det är möjligt att problematisera och diskutera kring vilket begrepp som används i uppsatsen 
eftersom det förekommer ett flertal olika ord för de äldre, var och ett med sina egna förtjänster och 
nackdelar. Detta är dock inte något den här uppsatsen har som syfte att diskutera och fokusera på 
varför begreppet ”äldre” genomgående kommer att användas.

1.4	  Uppsatsens	  disposition

Uppsatsen är uppdelad i kapitel upplagda som följer. I kapitel två presenteras en kort 
sammanfattning av äldreomsorgens historia i Sverige och vilken syn på äldre man haft. I kapitel tre 
presenteras tidigare forskning med anknytning till mina frågeställningar. I kapitel fyra tas de 
teoretiska referensramar som används i uppsatsen upp och presenteras. Den kritiska diskursanalysen 
presenteras både som teori och metod i kapitel fem. I kapitel sex beskrivs de delar av metod som 
berör datainsamling, diskussioner kring validitet och reliabilitet samt etiska överväganden. I kapitel 
sju presenteras resultat och analys samt kopplingar till tidigare forskning. I det avslutande kapitel 
åtta förs en slutlig diskussion där resultaten kopplas till teori och äldreomsorgens historia, där förs 
också en diskussion kring förslag för framtida forskning.
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2.	  Historisk	  bakgrund
Nedan redogör jag, i ytterst korta drag, för äldrevårdens historia i Sverige samt hur den kom att 
präglas av den syn man hade på äldre och vice versa. Detta gör jag för att ge en bild, om än bred 
och övergripande, av hur situationen för äldre tidigare sett ut och hur man i allmänhet sett på äldre.

Tidigare fanns en nära koppling mellan ansvaret för den äldres vård och arvsrätt. Huvudprincipen 
fram till mitten av 1800-talet var att de som skulle ärva den äldre också fick ta hand om dennes vård 
på ålderns höst (Wreder, 2005). Problematiskt blev det för de äldre som inte hade några tillgångar. 
Länge sågs inte fattiga äldre som en egen grupp ur omvårdnadssyfte utan klumpades helt sonika 
ihop med andra samhällsmedlemmar som var oförmögna att  arbeta själva, såsom bland annat barn, 
‘sinnesslöa’ och handikappade. Ansvaret för dessa arbetsoförmögna föll under 1800-talet på 
socknarna, som senare skulle bli kommuner. Också kyrkan utgjorde en viktig faktor för dessa 
människors överlevnad, de tvingades många gånger sätta sitt hopp till kyrkans budskap  om 
barmhärtighet (Wreder, 2005). De äldre trängdes ihop på fattigstugor, där de i stor utsträckning fick 
förlita sig på varandra för att få någon slags omsorg (Hörngren, 2011). Astrid Lindgren beskriver 
fattigstugorna målande i sina litterära skildringar.

Om du tänker dig en liten usel stuga med ett par rum i och hela den stugan full med fattiga, utslitna gamla 
människor som bor där tillsammans i en enda röra av bara lort och löss och svält och elände, då vet du vad 
fattighjon är och fattigstuga. (Lindgren, 1992, s. 92)

1918 var ett  betydelsefullt år för den Svenska äldreomsorgen och äldre människor i Sverige. I och 
med tillkomsten av en ny lag, fattigvårdslagen, började man skilja på olika grupper och de normalt 
åldrande människorna skulle ges möjlighet att bo på ålderdomshem. Ålderdomshem blev med 
tillkomsten av lagen en kommunal skyldighet. Trots att man hade börjat skilja på olika ‘typer av 
fattiga’ var äldrevården ännu en del av fattigvården. Det var något som innebar ett stigmatiserande 
och de äldre ville många gånger inte söka sig till de lagstadgade äldreboenden just av den 
anledningen. En annan anledning att inte söka sig dit var den dåliga standard som många gånger 
präglade dessa boenden (Hörngren, 2011) samt att boenden ännu vid 1930-talets slut ofta till stor 
del var bebodda av kroniskt sjuka och ’sinnessjuka’ (Eliasson-Lappalainen, 1996). 

Nya riktlinjer för äldreboenden kom under slutet av 1940-talet. Det skulle byggas nya äldreboenden 
med högre materiell standard och man ville genom att ålägga landstingen ansvaret för sjukhem och 
vården av de ’sinnessjuka’ skilja äldreomsorgen från omsorgen av de sjuka (Eliasson-Lappalainen, 
1996). På grund av stark kritik av de redan färdigställda boendena blev dock byggandet 
svårgenomförbart. En inflytelserik röst i kritiken mot äldreboendena och sättet att se på de äldre var 
författaren Ivar-Lo Johansson som i en reportageserie skrev om hur livet på äldreboendena 
karaktäriserades av förmynderi, passivitet och tristess (Eliasson-Lappalainen, 1996). 
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Socialstyrelsen försvarade högljutt äldreboendena trots detta och menade att alternativet vore att 
låta de äldre dö hemma. Ett alternativ lanserades dock 1952 med den av dåvarande socialminister 
Gunnar Sträng tillsatta Åldringsvårdsutredning. 1956 blev processen att  differentiera äldre och 
fattiga som påbörjades i seklets början fullständig och äldrevården skildes nu definitivt från 
fattigvården, möjligheten till hjälp i hemmet började dyka upp för de äldre och 
kvarboendeprincipen blev styrande. Hörngren menar att de äldre gick nu från att vara vårdobjekt till 
att bli individer (Hörngren, 2011).

Utvecklingen löpte på och äldreomsorgen byggdes ut men man uppmärksammade så småningom en 
brist på samordning mellan de huvudmän som främst var inblandade i vården av de äldre, 
landstingen och kommunerna. Landstinget visste många gån ger inte vad kommunen gjorde och 
vice versa (Hörngren, 2011). Ett annat problem var att när äldre personer var medicinskt 
färdigbehandlade på, av landstinget drivna, sjukhus men efter utskrivningen hade ett behov av 
äldreomsorg så fanns det ofta inte plats på äldreboenden, som handhades av kommunerna (Larsson 
och Szebehely, 2006).

För att komma till rätta med detta genomfördes en av de största socialpolitiska reformerna i 
Sverige, Ädelreformen 1991. Kommunerna fick ett övergripande ansvar över omsorgen av de äldre, 
även om läkarinsatser på äldreboenden fortfarande var en landstingsangelägenhet. I reformen  
försökte man ytterligare betona den äldres rätt till inflytande samt stärka kvarboendeprincipen 
(Hörngren, 2011). 

Året därpå gjordes en lagändring i kommunallagen som innebar stora organisatoriska förändringar 
och kom att öppna upp för privata utförare genom att ge kommunerna möjlighet att välja privata 
företag som utförare av en offentligt finansierad äldreomsorg (Larsson och Szebehely, 2006). Här, 
menar Hartman, går Sverige från att vara en välfärdsstat till att vara ett  välfärdssamhälle (Hartman, 
2011). Skillnaden mellan dessa två, till orden tämligen lika, modeller finner vi i vem som är 
producent av tjänsterna. Där välfärdsstaten Sverige tidigare spelat en central roll som producent av 
välfärdstjänster har det som kommit att bli välfärdssamhället Sverige istället fokus på individuell 
valfrihet och konkurrens, och ska genom marknadsfokuserade lösningar på dessa fokus nå en god 
välfärd för alla (Hartman, 2011). “The legion of economists have marched with great success into 
the welfare arena as dominant experts” (Lappalaine och Motevasel, 1997, s.192).

Sammanfattningsvis har ansvaret för omsorgen av den äldre gått från att vara en angelägenhet för 
familj och släktingar, via samhället, till att på senare tid gått mer mot att ha blivit en angelägenhet 
för individen själv (Wreder, 2005).
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3.	  Tidigare	  forskning
I det här kapitlet  presenteras tidigare forskning som på olika sätt ligger nära den här uppsatsens 
undersökningsområde samt hur den forskningen kan relateras till uppsatsens syfte. 
I mitt sökande efter tidigare forskning med anknytning till mitt  syfte och frågeställningar har jag 
främst använt mig av databaserna Primo, Libris och Google Schoolar. De sökord jag använt mig är 
bland andra discourse, elderly, elderly care, aging, npm samt motsvarande ord på svenska.

3.1	  Diskurser	  om	  äldre

I den irländska studien ”Socially constructing older people: examining discourses which can shape 
nurses’ understanding and practice” studerar Amanda Phelan vilka diskurser som finns kring 
åldrandet och vilka konsekvenser desamma har för sjuksköterskors praktiska arbete och interaktion 
med äldre. Studien publicerades i form av en artikel i Journal of Advanced Nursing 2011. Materialet 
till studien baseras på en litteraturstudie av texter från medicinska databaser, CINAHL och 
PUBMED, som behandlade teorier om åldrande (Phelan, 2011). Studien utgår ifrån ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv och har ett stort fokus på Foucault och hans syn på diskurser, 
hur diskurser konstituerar verkligheten (Phelan, 2011). Inledningsvis går hon igenom de diskurser 
hon har funnit. Den första diskursen hon menar råder är den att man vid en ålder på 65 år och över 
uppfattas som äldre. Vidare går hon igenom en bio-medicinsk diskurs på åldrande där åldrandet 
främst ses ur ett biologiskt och medicinskt perspektiv. Hon menar att man i västerländska samhällen   
under 1900-talet kommit att se åldrande främst med ’bio-medicinska glasögon’ (Phelan, 2011). 
Sedan diskuterar hon teoretiska diskurser på åldrande, de diskurser som framträder i exempelvis 
samhällsvetenskap kan också spela en viktig roll för synen på åldrande. Phelan presenterar här två  
kontrasterande diskurser; diskursen om äldre som aktiva och diskursen om äldre som passiva. 
Diskursen om äldre som aktiva framhäver äldre som aktiva, inte bara rent fysiskt utan också som 
samhällsmedborgare. Det kontrasteras av vad hon hittar i diskursen om äldre som passiva som är 
dess raka motsats, i den framhävs äldre som passiva samhällsmedborgare med ett stort hjälpbehov. 
Efter presentationen av dessa diskurser går hon vidare med att diskutera ‘Ageism’ eller ålderism. 
Ålderism relateras vanligtvis till stereotypa, dehumaniserande och negativa konstruktioner av äldre 
människor i samhällen som premierar ungdomlighet. Slutsatsen hon kommer fram till är att de för 
givet tagna diskurserna om åldrande kan påverka hur sjuksköterskor interagerar med äldre 
människor. 

I doktorsavhandlingen med titeln ”I omsorgens namn” gör Malin Wreder en diskursanalys av 
äldreomsorgen. Avhandlingen syftar till att beskriva och analysera diskurser om äldreomsorgen ur 
personalens perspektiv. Hon belyser hur de diskurser hon funnit konstrueras och problematiserar 
konsekvenser av desamma. Det material hon använder sig av är den del av resultatet från en 
enkätundersökning som gjordes hos personal arbetandes i äldreomsorgen. Till skillnad mot Phelan 
(2011) som har sitt  material i medicinska texter har Wreder (2005) fokus på personal och deras 
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uppfattningar. I de öppna frågorna vars svar utgör grunden för hennes avhandling ligger fokus 
framför allt på personalens åsikter om äldreomsorgen och den egna arbetssituationen. De öppna 
svaren har sedan analyserats utifrån en diskursanalytisk utgångspunkt.

Hon låter tre diskurser utgöra de som ska behandlas; vad omsorg innebär, hur man ser på 
personalens utbildning samt hur man ser på de äldre och ålderdomen (Wreder, 2005). För min 
uppsats finns relevansen främst i den tredje diskursen Wreder presenterar, hur man ser på äldre och 
ålderdom. Jag kommer därför bara presentera den diskursen närmare nedan och lämnar de två andra 
utanför. Wreder finner i sin enkätundersökning övervägande negativa bilder av åldrandet, 

Åldrandet beskrivs av personalen som en huvudsakligen problematisk och destruktiv process,  där glädjeämnena 
är få men sorgerna desto fler (Wreder, 2005, s. 127). 

Två delvis motsatta bilder framträder i utsagorna från omsorgspersonalen i frågan om synen på de 
äldre, å ena sidan som understimulerade och ledsna och å andra sidan som svårhanterliga och 
förvirrade (Wreder, 2005). 

En annan bild som framträder är problematiken kring omsorgstagare som inte längre kan föra sin 
egen talan. En orättvisa upplevs i det att de äldre som inte längre kan föra sin egen talan och saknar 
släktingar eller andra som kan föra den ofta glöms bort och inte får den hjälp  som behövs. Ett 
eländesperspektiv präglar i stor utsträckning personalens utsagor; oavsett om de äldre är friska eller 
sjuka är det synd om dem. I väntan på döden ska de aktiveras och försöka upprätthålla rutiner så 
gott det går. Synen att äldre vill och bör vara aktiva är stark hos personalen. Wreder går sedan 
igenom de konsekvenser dessa bilder av de äldre kan tänkas få. När äldre beskrivs som ensamma 
och som några det nästan alltid är synd om kan det leda till ett omyndigförklarande och en tendens 
att  infantilisera den äldre (Wreder, 2005). I likhet med Phelan (2011) diskuterar Wreder (2005) 
också kring ålderism och ser tecken på att det aktiva livet  premieras i ett samhälle med 
ungdomlighet som ledstjärna. Hon har i personalens utsagor sett att äldreomsorgspersonalen många 
gånger verkar resonera att det är ”att göra, inte att vara, som ger meningsfullhet i 
tillvaron” (Wreder, 2005, s. 132). 

3.2	  Omsorgsgivare	  inom	  äldreomsorgen

I doktorsavhandlingen ”Tradition, Change and Variation: Past and Present Trends in Public Old-age 
Care” från 2009 beskriver och analyserar Trydegård hur äldreomsorgen i Sverige har utvecklats och 
förändrats över tid utifrån olika perspektiv. Studien är baserad på fyra tidigare studier av Trydegård. 
Det material hon baserar studien på är därmed dessa tidigare studier. De studierna är i sin tur 
baserade på olika datakällor men syftet för dessa studier har varit ungefär desamma. Två av 
studierna fokuserar på utvecklingen av äldreomsorgen i Sverige medan de andra två fokuserar på 
situationen som den ser ut nu. Sammanfattningsvis har hon sett radikala, snabba förändringar de 
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senaste 50 åren men också att det finns en tämligen oförändrad tradition i den kommunala 
omsorgen av äldre i Sverige (Trydegård, 2009). Hon går i avhandlingen igenom den svenska 
välfärdsstatens historia från fattighjälp, till generell välfärd och vidare mot en mer behovsprövad 
variant (Trydegård, 2000). Vidare beskriver hon marknadsorienteringen av äldreomsorgen som tog 
fart under 1990-talet. Hon skriver under rubriken ”Professionalisation” hur proffesionalismen har 
ökat i äldreomsorgen jämfört med tidigare då de äldre togs om hand antingen av sin familj, eller 
som var fallen i fattighusen, togs hand om varandra (Trydegård, 2000). Hon diskuterar vidare 
äldreomsorgen utifrån ett kvinnoperspektiv mot bakgrund av att en stor majoritet av omsorgstagarna 
är kvinnor och också en stor del av de som arbetar i omsorgen, 90 procent av personalen i den 
kommunala äldreomsorgen är kvinnor (Trydegård, 2000). Hon diskuterar huruvida äldreomsorgen 
är medicinsk eller social och menar att det  är något som varierar mellan länder och tid. Generellt 
har det i Sverige gått från att ha varit i stort sett bara socialt  med organisationer med filantropiska 
motiv som omsorgsgivare, till en mer medicinsk profil på mitten av århundradet, tillbaka mot en 
mer social profil under 1970-talet  och med ÄDEL-reformen har pendeln återigen svängt och 
äldreomsorgen har gått mot att vara av mer medicinsk karaktär (Trydegård, 2000).

I artikeln ”New Public Management Reforms of the Danish and Swedish Welfare States: The Role 
of Different  Social Democratic Responses” studerar Green-pedersen bland annat  tecken på hur New 
Public Management (NPM) har påverkat den Svenska äldreomsorgen. NPM som begrepp och teori 
redogörs för mer i kapitel 4.3 Green-pedersen menar bland annat att ÄDEL-reformen som innebar 
att  ansvaret från äldreomsorgen gick från landstingen till kommunerna var ett tydligt tecken på 
decentralisering, något som förespråkas av NPM (Green-pedersen, 2002). Med införandet av 
beställar/utförar-modeller skiljdes kommunen från utförarrollen, privata företag tilläts som utförare 
och kunde börja konkurrera med de kommunala utförarna, allt  detta skedde i en NPM-anda (Green-
pedersen, 2002). 

I rapporten ”Kundval i äldreomsorgen - Stärks brukarens ställning i ett valfrihessytem?” går 
författarna igenom huruvida den flitigt argumenterade tanken bakom kundval, att  stärka den äldres 
ställning, faktiskt fungerar. Rapporten är en forskningsöversikt då den utgår ifrån tillgänglig 
forskning på området. Man belyser i rapporten hur kundvalet är utformat, hur den äldres 
valsituation faktiskt ser ut och om detta i sin tur stärker brukarens inflytande. Som teoretisk 
referensram används Hirchmans teori om sorti och protest (Socialstyrelsen, 2010). De slutsatser 
som dras är att politiskt är tilltron till att kundvalet  skulle stärka brukarinflytandet stor, men att vi 
för närvarande inte kan säga om så har skett. I rapporten beskrivs brister i tidigare studier som gör 
dem svåra att applicera, bristerna kan vara att  man okritiskt översätter internationella studier till 
svenska förhållanden eller att de som inkluderas i undersökningar bara inkluderat de brukare som 
aktivt valt  att omfattas av kundvalet (Socialstyrelsen, 2010). Rapporten har relevans i diskussionen 
om vilken bild som finns av både äldre och omsorgstagare.
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4.	  Teoretiska	  utgångspunkter
I detta kapitel ska jag redogöra för de teorier och perspektiv som utgör utgångspunkten för den här 
uppsatsen. Inledningsvis går jag igenom den socialkonstruktionistiska teorin. Efter detta kommer 
jag att beskriva Hirchmans teori om sorti, protest och lojalitet som tre möjliga reaktioner individer 
kan använda sig av vid missnöje med en situation och sedan en kort presentation av Foucault. 
Slutligen kommer en kort presentation av diskursanalys men detta utvecklas mer i metodkapitlet.

4.1	  Socialkonstruktionism

Socialkonstruktionismen är inte en egen teori i egentlig mening utan snarare en beteckning på en 
större samling teorier med likartade egenskaper i grunden (Jørgensen och Phillips, 2000). En av de 
mest kända verken inom social konstruktionism är Berger & Luckmanns kunskapssociologi. De 
skriver om hur vi konstruerar vår verkligheten i samspelet, vi kategoriserar och tolkar livet  för att få 
det begripliga sammanhang vi behöver som människor (Berger och Luckmann, 1998). 

Tre nyckelbegrepp i teorin är externalisering, objektivering och internalisering (Berger och 
Luckmann, 1998). Dessa begrepp  hänger ihop med varandra och samspelar i konstruktionen av den 
sociala verkligheten. I korta drag kan begreppen beskrivas på följande vis. Externaliseringen 
innebär att samhället är en mänsklig produkt skapad av människor, genom att byta kunskap  med 
varandra sprider vi sociala konstruktioner till varandra och därmed blir dessa konstruktioner av 
verkligheten gemensamma. Med objektiveringen avses att människan tar in normer och 
konstruktioner ifrån den socialt skapade verkligheten, i objektiveringsprocessen blir de 
externaliserade erfarenheterna objektiva. Internaliseringen är den process i vilken vi gör andras 
verklighet till vår egen och motsatt; andra gör vår verklighet till sin egen.

En stor del inom teorin om sociala konstruktioner är den om språkliga konstruktioner. 
Utgångspunkten är att vi använder ord och språkliga konstruktioner i samspelet med varandra för 
att  beskriva våra upplevelser av verkligheten. När vi är överens kring de subjektiva tillskrivelserna 
blir de så småningom så vedertagna att de upplevs som objektiva beskrivningar av verkligheten. 
Fenomenet är nödvändigt för att inte behöva omdefiniera varenda situation vi upplever men det är 
också viktigt att ha i åtanke att ju mer vanemässiga orden blir, desto mindre ifrågasatta blir de 
(Berger och Luckmann, 1998). 
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4.2	  Sorti	  eller	  protest

Hirchman kontrasterar i sin teori sorti, protest  och lojalitet som tre olika sätt att visa sina åsikter 
genom handling inom exempelvis den politiska och civila sfären (Hirschman, 2008). Sorti innebär i 
korthet att individen kan ”rösta med fötterna” och lämna en situation den upplever som ohållbar 
eller oacceptabel. Med protest kan individen säga ifrån i en oacceptabel situation. I de 
vidareutvecklingar han gjort av sin teori tillför han begreppet lojalitet, då är individen lojal mot en 
situation och Hirchman menar att lojalitet tenderar att öka sannolikheten för protest men minska 
risken för sorti (Hirschman, 2008). Nedan följer en närmare presentation av samspelet mellan dessa 
reaktioner.

Figur 1 Illustration av samspelet mellan sorti och protest (Agevall och Olofsson, 2008, s. 29).

1. Här sker sorti och protest samtidigt. Hirchman menar att detta kan vara resultatet av en särskild 
form av lojalitet, exempelvis kan det röra sig om en individ som är missnöjd med en situation 
men lämnar den för att medelst protest försöka förändra den utifrån.

2. Den tysta sortin som synes utan protest. Här lämnar individen en situation i tysthet utan att 
protestera. Denna samspelsreaktion är troligen vanligare vid sortier som inte kostar något för den 
lämnande individen, och där individen inte känner någon lojalitet.

3. Individen stannar i den här samspelsreaktionen kvar i situationen men under protest. Individen 
försöker förändra situationen inifrån och detta, menar Hirchman kan röra sig om en lojalitet. Men 
det torde också kunna röra sig om allmännintresse (Agevall och Olofsson, 2008).

4. Anledningen till att varken använda sorti eller protest vid ett missnöje med en situation kan röra 
sig om ett flertal faktorer. Det  kan handla om lojalitet men också om att  individen saknar förmåga 
på grund av svår sjukdom eller ålderdom (Agevall och Olofsson, 2008). 

Teorin i sin ursprungliga form är starkt anpassad till den ekonomiska sfären, detta är också något 
man märker när man läser hans teorier då han ofta låter teorierna exemplifieras av konsumenter och 
konsumtion. Hirchman utgick också ifrån att protest  var något som gjordes utifrån egenintresse, och 
alltså inte något som kunde göras för att förbättra för andra, för detta har han också kritiserats 
(Barry, 1974). Jag upplever ändå att begreppen som sådana är relevanta för den här uppsatsen, då de 
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inte har någon inneboende koppling till den ekonomiska sfären utan snarare används på det viset av 
Hirchman. Begreppen som teorin presenterar har förtjänster i den här uppsatsen

Det är viktigt att  poängtera att  sorti och protest bygger på en autonom individ, i förordet till den 
svenska utgåvan av Hirchmans verk lyfter Agevall och Olofsson (2008) fram vad de kallar 
utsatthetens beroende. Något de exemplifierar med äldreomsorgen. I äldreomsorgen kan 
omsorgstagaren bli beroende av omsorgsgivaren till följd av exempelvis demenssjukdomar och 
resultatet kan upplevas som en maktlöshet. 

4.3	  New	  Public	  Management

Den brittiska forskaren Cristopher Hood har i två artiklar; ”A Public Management For All Seasons” 
från 1991 och ”The ”New Public Management” in the 1980’s – Variations on a Theme” från 1995 
beskrivit en ny trend i sättet att  styra offentliga verksamheter. Det tvistas om huruvida NPM ska ses 
som en teori eller inte, exempelvis menar Almqvist (2004) att det  inte är ett teoretiskt 
sammanhängande koncept, men jag har ändå valt att  presentera det under teoriavsnittet då det i den 
här uppsatsen fungerar att applicera som ett teoretiskt perspektiv. Marknadsorienteringen av 
äldreomsorgen har till stor del skett i och med applicering av New Public Management varför teorin 
är relevant att redogöra för och kan förhoppningsvis användas i diskussionen kring bilderna av 
omsorgsgivaren. Hood (1991, 1995) beskriver NPM som en filosofi om hur verksamheter ska styras 
och skötas. NPM  syftar till att  minska, eller helt få bort, de skiljelinjer som finns mellan offentlig 
och privat sektor. Detta ska ske genom privatiseringar, marknadisering och decentralisering; det 
offentliga måste efterlikna privata företags lösningar och sätt att organisera sig. NPM kan definieras 
utifrån sju doktriner som i korta drag redogörs för nedan. 

1. Självständighet
De stora offentliga organisationer som finns löses upp  och delas istället in i mindre 
affärsenheter. Dessa affärsenheter får en större självständighet och fattar i stor utsträckning egna 
beslut kring den egna verksamheten. Ansvaret  för den offentliga verksamheten ska i större 
utsträckning utgå från dess chefer, och inte i lika stor utsträckning från den politiska makten

2. Konkurrens
Konkurrensen är ett annat av ledorden inom NPM. Verksamheterna, såväl offentliga som 
privata, ska utsättas för konkurrens. Jämfört med tidigare när offentliga organisationer 
fungerade på en konkurrensbefriad marknad för obestämt tid måste de nu konkurrera, detta 
avses leda till bättre effektivitet och kvalitet.

3. Personal
Hur man ser på personalen blir i NPM också något som hämtas från privata företag, man går 
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från en centraliserad lösning på lönesättning och anställning mot en mer individuell.

4. Kostnadsmedvetenhet
En ökad kostnadsmedvetenhet ämnar leda till att  de resurser man har utnyttjas effektivare, en 
strävan blir att producera mer med mindre resurser.

5. Ledarskap
Där man i tidigare offentliga organisationer kan sägas ha haft ledarskap  i form av en anonym 
byråkrati blir ledarna med NPM  synligare. Cheferna i den offentliga verksamheten ska tillåtas 
större makt och handlingsutrymme i att bestämma hur de politiskt uppställda målen för en 
offentlig verksamhet ska nås.

6. Mål och standarder
Inom NPM  betonas vikten av mätbara mål, detta kan sägas stå i kontrast till hur man tidigare 
har litat på de professionella yrkesutövarna och deras kunskaper.

7. Resultatfokus
Den avslutande doktrinen poängterar vikten av resultatet och kan sammanfattas med det 
klassiska ordspråket ”ändamålen helgar medlen”; det är inte hur man når till slutresultatet som 
är av intresse utan det är resultatet som räknas.

NPM har kritiserats av olika anledningar. Osbourne (2002) kritiserar NPM med anledning av att den 
som styrfilosofi främst är inriktad på produktion av varor, något offentliga verksamheter inte ofta 
ägnar sig åt. I det offentliga arbetar man desto mer med människor, och anses inte NPM vara 
kompatibelt (Osborne, 2002). 

4.4	  Foucalt	  och	  makt

I en diskursanalytisk uppsats är det  i det närmaste en självklarhet att presentera Foucault hans 
bidrag till det diskursanalytiska forskningsfältet. Han var den som på allvar gav diskursanalysen 
dess genomslag med utvecklande av teorier och begrepp; diskursanalysen har sina rötter i hans 
arbete (Jørgensen och Phillips, 2000). Traditionellt delas Foucaults verk in i två perioder 
’arkeologisk’ och ‘genealogisk’, men detta är två perioder som överlappar varandra. Han följer den 
socialkonstruktionistiska traditionen i det att han menar att  kunskap inte avspeglar verkligheten utan 
att  sanningen är en diskursiv konstruktion (Jørgensen och Phillips, 2000). Foucalt såg diskurser som 
något tämligen regelbundet och det har likheter med modernare diskursanalytiska teorier. Foucaults 
diskursanalytiska teorier skiljer sig dock från modernare teorier i det att han tenderade att se 
diskurser monologiskt; endast en diskurs kunde existera samtidigt under en epok. I det moderna 
diskursanalytiska fältet är det vanligare att man ser flera diskurser samtidigt, i konflikt med 
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varandra, kämpandes om att få utgöra sanningen (Jørgensen och Phillips, 2000). I sina senare verk, 
under den genealogiska perioden, inkluderar Foucault makt som begrepp. Han menar att människor 
kontrolleras i och med skapandet av diskursen. Makten ser han inte som något som är förbehållet ett 
visst subjekt riktat mot ett  annat subjekt, det är något som utvecklas och förändras i samspelet 
människor emellan; för vissa innebär makten en begränsning och för ytterligare andra ger det 
möjligheter (Bergström och Boréus, 2012). Han ser inte heller makten som något som med 
nödvändighet förtrycker utan som något produktivt, ”Den måste betraktas mer som ett produktivt 
nätverk som löper genom hela samhällskroppen än som en negativ instans med förtryck som 
uppgift” (Foucault och Gordon, 1980, s. 119). Den här synen på makt är något som inte helt delas 
av den kritiska diskursanalysen (Jørgensen och Phillips, 2000). Mot bakgrund av det kommer inte 
Foucalt att framträda särskilt mycket i denna uppsats, men på grund av hans betydelse för det 
diskursanalytiska forskningsfältet är det ändå av vikt att  presentera honom. Hur makt ses på i den 
kritiska diskursanalysen diskuteras mer i kapitel fem.

4.5	  Kritisk	  diskursanalys

Diskursanalys utgör i min uppsats både en teori och analysmetod. Det är möjligt att det går att skilja 
på diskursanalysen som teori och metod men i litteratur kring diskursanalys framhålls allt som 
oftast att detta i möjligaste mån ska undvikas (Jørgensen och Phillips, 2000, Fairclough, 1992). 
Diskursanalysen beskrivs som en ‘paketlösning’ av teori och metod, något man i användandet av 
analysmetoden måste acceptera (Jørgensen och Phillips, 2000). Mot bakgrund av detta går jag något 
emot gängse uppfattningar om hur formen för uppsatser av den här typen bör se ut och beskriver 
diskursanalysen i ett eget kapitel nedan, både som teori och metod. De diskussioner kring metoden 
som gäller exempelvis insamling av empiri och etiska diskussioner kommer dock att ges ett eget 
kapitel längre fram.
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5.	  Kritisk	  diskursanalys	  som	  metod	  och	  teori
I det här kapitlet kommer jag inledningsvis kort  att beskriva diskursanalys ur ett mer övergripande 
perspektiv innan jag går vidare med att  beskriva den kritiska diskursanalysen. Även om 
diskursanalysen har många förtjänster är den naturligtvis kritiserad också, det är något som är 
viktigt att ta upp  och en kort sammanfattning av kritiken presenteras därför efter den inledande 
presentationen

5.1	  Diskursanalys

I den här uppsatsen har jag valt att använda mig av diskursanalys, som metod räknas den till den 
kvalitativa delen av analysmetoder. Diskursanalysen som teori bygger i mångt och mycket på och 
ingår i det socialkonstrukionistiska fältet som presenteras i teoriavsnittet ovan. Vivien Burr ställer i 
sin bok ’An Introduction to Social Construction’ upp fyra premisser hon menar binder ihop  och 
förenar det diskursanalytiska fältet, premisser som också visar på varför diskursanalysen räknas till 
de socialkonstruktionistiska angreppssätten (Jørgensen och Phillips, 2000). 

För det första ställer man sig inom diskursanalysen kritisk till inställningen att det skulle finnas en 
självklar kunskap. Den värld vi upplever och kunskaperna kring den är ingen objektiv sanning utan 
det är istället  en produkt av våra kategoriseringar av den. För det andra är den kunskap vi har om 
världen något som varierar dels över tid och dels över kulturer, och den sociala världen är något 
som skapas genom handlande, diskursivt handlande. För det tredje är det i sociala processer vi 
upprätthåller och skapar vårt  sätt att uppfatta världen. Den fjärde premissen är den att det finns ett 
samband mellan olika sociala världsbilder och sociala konsekvenser. När vi genom social handling 
skapar sociala konstruktioner får det i slutändan konkreta sociala konsekvenser (Jørgensen och 
Phillips, 2000). 

Ordet ’diskurs’ är något många någon gång stött  på, det kan dock vara problematiskt att ordet 
använts tämligen frikostigt i många olika sammanhang varför ordets betydelse ibland kan te sig 
något svårdefinierbar. En definition av ordet som är lämplig för den här uppsatsen är att en diskurs 
är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Jørgensen och 
Phillips, 2000, s. 7). För den här uppsatsen har jag valt en variant av diskursanalys som kallas den 
kritiska diskursanalysen.
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5.2	  Den	  kritiska	  diskursanalysen

Den kritiska diskursanalysen är en form av diskursanalys som i hög grad kommit att bli förknippad 
med Norman Fairclough. Med sin bok Discourse and Social Change lade Fairclough grunden för en 
ny inrikting i det diskursanalytiska fältet. 

En viktig faktor i Faircloughs kritiska diskursanalys är studiet av förändring. Han menar att man 
genom att sätta samman element från olika diskurser i en text, förändrar de ursprungliga 
diskurserna. När en text bygger på diskurser från andra texter eller element på det viset kallar 
Fairclouch det för intertextualitet (Jørgensen och Phillips, 2000). En texts betydelse hämtas då 
delvis från och beror på dess relation till en annan text  (Bergström och Boréus, 2012). Begreppet 
interdiskursivitet liknar intertextualitet men med skillnaden att relationen är abstraktare i det att  den 
inte har en relation till en annan konkret text, utan med andra diskurser (Bergström och Boréus, 
2012). Vad som händer när de ursprungliga diskurserna förändras, till följd av intertextualitet, är att 
själva den sociala och kulturella omvärlden förändras (Jørgensen och Phillips, 2000). 

En annan viktig faktor är att man inom Faircloughs kritiska diskursanalys ser på diskurser som en 
form av diskursiv praktik som både konstituerar den sociala världen och konstitueras av den. 
Diskursiv praktik, menar Fairclough, har ideologiska effekter. Med detta avses att  diskursiva 
praktiker bidrar till att dels skapa ojämna maktförhållanden och dels reproducera redan existerande. 
Maktförhållandena kan avse exempelvis mellan sociala klasser, män och kvinnor eller de mellan 
etniska minoriteter och majoriteten (Jørgensen och Phillips, 2000). Det är här man kan skönja det 
kritiska i ‘kritisk diskursanalys’, den strävar efter att klarlägga vilken roll diskursiva praktiker 
spelar i skapandet och reproducerandet  av ojämna maktförhållanden och att bidra till social 
förändring ledandes till jämnare maktförhållanden. Här skiljer sig den kritiska diskursanalysens syn 
på makt från den syn Foucaults diskursanalys hade som inte med nödvändighet förtryckande, utan 
som ett produktivt nätverk (Foucault och Gordon, 1980) .

Sist, men långt ifrån minst, är den kritiska diskursanalysen inte något som uppfattar sig själv som 
politisk neutral. Som nämndes ovan strävar den efter jämnare maktförhållanden genom att  bidra till 
social förändring och ”ställer sig - i frigörelsens namn - på de undertryckta samhällsgruppernas 
sida” (Jørgensen och Phillips, 2000, s. 70). 

Diskursanalysen har kritiserats på ett antal olika punkter och jag redogör nedan för en del av den 
kritiken. Intressant i sammanhanget är att  delar av den kritik som finns emot diskursanalysen inte 
fungerar emot den kritiska diskursanalysen då den många gånger har ett annat fokus (Jørgensen och 
Phillips, 2000).
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Diskursanalysen har kritiserats för att  man i den saknar möjlighet att  lyfta fram enskilda människor, 
här skiljer den sig ifrån den kritiska diskursanalysen där man ofta framhåller de enskilda subjekten, 
människorna (Bergström och Boréus, 2012). 

En annan kritik den diskursanalytiska metoden får utstå är att den är relativistisk i bemärkelsen att 
den förnekar att någonting skulle vara absolut och beständigt. När verkligheten omkring oss bara 
ses som konstruktioner präglade av språket innebär det i förlängningen att  det  inte finns någon ‘fast 
punkt’ att relatera diskurserna till (Bergström och Boréus, 2012). 

En ytterligare kritik som kan sägas vara nära besläktad med föregående är när diskursanalytikern 
själv blir en del av en diskurs som analyseras vilket väsentligt försvårar att  se diskursen utifrån, ur 
det diskursanalytiska perspektivet konstruerar inte bara de som iakttas utan också iakttagaren själv.

5.3	  Faircloughs	  analysmodell

I sin analysmodell menar Fairclough att en text, såsom en kommunikativ händelse, har tre 
dimensioner. Utifrån dessa dimensioner kan texten analyseras. Samma text kan analyseras och 
tolkas på något olika sätt beroende på vilken av dessa analysnivåer man har som ingångspunkt. 
Nedan redogör jag för de olika dimensionerna samt hur de kan användas praktiskt i en analys. 

Dimensionerna illustreras i figur 2 nedan.

 Figur 2 Illustration av Faircloughs analysmodell (Fritt efter Fairclough 1992 s.73)
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5.3.1	  Texten

I den första dimensionen text ser man till textens egenskaper i form av dess lingvistiska struktur och 
uppbyggnad. Genom att detaljerat analysera texten framkommer hur diskurserna kommer till liv 
textuellt (Jørgensen och Phillips, 2000). Fairclough presenterar ett antal olika verktyg för analysen 
av texten. Tre av dessa verktyg, som är fruktbara att använda i analysen, presenteras närmare nedan; 
transivitet, tilltal/omtal samt modalitet. 

Med transivitet avses att se hur en händelse förbinds med subjekt  och objekt och diskutera vilka 
ideologiska effekter det får (Jørgensen och Phillips, 2000). Exempelvis kan man se till om texten 
beskriver en händelse i passiv form eller något som inträffar på grund av en aktiv handling. 
Beskrivs händelsen i passiv form, det vill säga som något som har inträffat utan en aktiv handling, 
kan det lätt få till följd att de handlingar som lett fram till händelsen förbises (Jørgensen och 
Phillips, 2000). 

När man analyserar texten utifrån tilltal/omtal ser man till huruvida läsaren blir direkt tilltalad eller 
om de omtalas, samt på vilket sätt det sker.

Med modalitet avses graden textens författare håller med om det som skrivs. Man studerar om en 
text framställs som en sanning eller om textens författare uttrycker en osäkerhet, och i så fall till 
vilken grad, om det som skrivits. Fairclough menar att olika modalitet brukas av olika typer av 
diskurser (Jørgensen och Phillips, 2000).

Texten som utgör föremålet för analysen i min uppsats utgörs av informationsbrochyrerna kring 
äldreomsorg som jag redogör utförligare för i kapitlet som berör datainsamlingen nedan. 

5.3.2	  Diskursiv	  praktik

Nästa dimension i Faircloughs analysmodell är den diskursiva praktiken i vilken man ser till vilken 
kontext texten producerats samt konsumeras i. Begreppet interdiskursivitet som introducerades 
tidigare kommer i analysen av den här dimensionen till nytta. I den här delen av analysen försöker 
man identifiera vilka diskurser som texten bygger på (Jørgensen och Phillips, 2000). Har man 
tillgång till en text som utgivits i olika former kan man också analysera intertextualiteten genom att 
se hur uppbyggnad och innehåll har förändrats i de olika utgåvorna (Jørgensen och Phillips, 2000), 
detta är möjligt  till viss del i min empiri med de olika utgåvor av ”Seniorguiden” som har 
inhämtats. 

! !
! 20



5.3.3	  Social	  praktik

Slutligen i den tredje dimensionen, den sociala praktiken, ser man till om den diskursiva praktiken 
bidrar till att förändra eller reproducera en existerande diskursordning och vilka konkreta 
konsekvenser det har. Man kan säga att det är först  med den tredje analysdimensionen, den sociala 
praktikens analysdimension, man kan skönja det kritiska i ‘kritisk diskursanalys’. Det är först när 
diskursen placeras i ett socialt sammanhang som diskursanalysen kan säga något kritiskt om makt 
eller ideologi (Bergström och Boréus, 2012). Det är också i analysen av den sociala praktiken man 
kan koppla på andra teoretiska resonemang vilket jag gör under diskussionskapitlet i min uppsats, 
med hjälp av exempelvis Hirchman (2008) och NPM (Hood, 1995, Hood, 1991).

Den sociala praktiken i modellens ytterkant binds ihop med texten i mitten av den diskursiva 
praktiken i modellens mellanskikt. Vad modellen säger med det är att  det är först när texten når ut 
till den diskursiva praktiken, när den produceras och konsumeras, som den kan påverka den sociala 
praktiken (Jørgensen och Phillips, 2000). 

5.4	  Metodmotivering

Som tidigare nämnts är syftet med uppsatsen att studera vilken syn på äldre som framträder i 
informationsbroschyrer om äldreomsorg och vilka diskurser som kan hittas i dessa. Utöver detta vill 
jag studera vilka bilder av omsorgsgivaren som framträder i broschyrerna. Den kritiska 
diskursanalysen med sin tredimensionella analysmodell är en lämplig metod för detta. Det som gör 
den lämplig är dels de begrepp den bidrar med under sökandet efter, och diskussionen kring, 
diskurser. Med den sociala praktikens analysnivå kan man i diskussionen resonera kring 
konsekvenserna av diskurserna. 
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6.	  Metod	  och	  tillvägagångssätt
I detta kapitel redogör jag för hur jag har gått till väga för att samla in litteratur samt mitt 
datamaterial och hur jag gjort för att analysera detsamma. Mot slutet av kapitlet förs en diskussion 
kring uppsatsens validitet och reliabilitet samt etiska överväganden.

Ett första steg i diskursanalysen är formuleringen av en forskningsfråga och det är lämpligt att  redan 
vid formuleringen av den ha klart för sig hur Faircloughs modell fungerar och är uppbyggd 
(Jørgensen och Phillips, 2000).

Efter att  formuleringen av en forskningsfråga är klar blir ett naturligt nästa steg att samla in 
material. Fairclough menar att det vid insamlingen av det material man vill analysera, eller med 
hans egna ord, the Corpus, är viktigt att ha en god bild över vilket material som finns tillgänglig, för 
att  kunna göra ett bra val. Det  är också av vikt att ha en mental modell över diskursordningen 
(Fairclough, 1992).

Datainsamlingen till denna uppsats gjordes den 4 december på Sektionen för Hemvård och Boende 
som är det kontor varifrån bistånd i form av särskilt boende och hemtjänst handläggs i Uppsala 
Kommun. Där finns en mängd broschyrer kring äldreomsorg samt kunskaper om vilka av dessa som 
kan vara relevanta. Material inhämtades också från Stadshuset i Uppsala som också har en gedigen 
mängd material kring äldreomsorgen i Uppsala, samt kunskap om vilket material som finns. 
Eftersom jag letade efter informationstexter om äldreomsorg i huvudsak riktade till äldre föll valen 
på ovanstående platser. Utöver detta fick jag mig tillsänt informationstexter från Stockholm Stad. 
Efter att ha läst igenom det material jag samlat in bestämde jag mig för att använda ”Seniorguiden”  
från Uppsala kommun och ”Äldreomsorg för dig som bor i Stockholm stad”. 

Anledningen till att jag valde dessa texter är för det första att de vänder sig till den ‘vanliga 
människan’, och alltså inte exempelvis till människor som arbetade med äldre, då hade uppsatsens 
fokus blivit ett helt annat. En annan förtjänst är att de är tämligen breda, om än översiktliga, 
presentationer av äldreomsorgens olika delar i Uppsala Kommun respektive Stockholm stad. En 
sista viktig anledning till att valet  föll på Seniorguiden var att den utkommit  i tidigare upplagor 
vilket gör det möjligt att se om, och i så fall hur, texterna har förändrats över tid. Alla upplagor 
fanns inte tillgängliga varken på Sektionen för hemvård och boende eller Stadshuset. Efter kontakt 
med kommunikationsstrategen i Uppsala kommun tillsändes jag dock samtliga upplagor; 2004, 
2007, 2009 och nuvarande version från 2011. Anledningen till att Stockholm stads broschyrer 
valdes var att  de hade informationsbroschyrer som på ett  övergripande sätt liknade de jag hade 
tillgång till från Uppsala kommun. 

Efter att  ha studerat dessa upplagor av Seniorguiden närmare beslutade jag mig för att använda 
2007 och 2011 års upplaga. Jag valde bort 2004 års upplaga då skillnaden i upplägget mellan den 
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och 2007 var allt för stor. För att tala med diskursanalytiska termer fanns det ingen intertextualitet, 
texten från 2004 hade i väldigt liten utsträckning följt  med till 2007 års upplaga. Upplagan från 
2009 valdes bort eftersom störst förändring skett mellan 2007 och 2011, men ändå med spår av 
intertextualitet.

Som tillvägagångssätt vad gäller den rent praktiska analysen av det insamlade materialet har jag 
valt att använda en kvalitativ metod i form av innehållsanalys. I en innehållsanalys läses texterna 
först igenom ytligt för att på det viset ge möjlighet att bilda en uppfattning om innehållet 
(Bergström och Boréus, 2012). Därefter läses texterna noggrannare. I det här stadiet 
utkristalliserade sig i material två större teman; ’Vem är den äldre?’ och ’ Vem är omsorgsgivaren?’. 

När jag ytterligare studerade texterna med dessa teman i bakhuvudet framträdde ett  antal olika 
diskurser inom dessa teman. Stycken i texten som visade på respektive diskurs i materialet 
färgkodades i marginalen efter vilken diskurs de tillhörde. Den här typen av metod för att koda 
kallas marginalmetoden och lämpar sig då man som i mitt fall har en mindre mängd datamaterial 
(Aspers, 2011).

6.1	  Diskussion	  -‐	  Validitet	  och	  reliabilitet

Intern validitet, extern validitet och reliabilitet  är begrepp som ursprungligen kommer ifrån den 
kvantitativa världen, i kvalitativ forskning är det vanligt att låta dessa begrepp översättas av 
bekräftbarhet, överförbarhet och trovärdighet. Innebördena är snarlika (Jacobsen och Järvå, 2007). 
Då denna uppsats har en kvalitativ ansats har jag valt att använda dessa begrepp. 

Bekräftbarheten handlar om de resultat  som framkommit i studien verkar riktiga (Jacobsen och 
Järvå, 2007) och avser att säga något om huruvida metoden mäter det man från början avsåg att 
mäta (Bryman, 2002). Ett sätt att  öka bekräftbarheten är att  ha en hög transparens. Detta är något 
som i kritisk diskursanalys underlättas av dess tradition att  låta citat  ha en mycket framträdande roll, 
genom detta kan läsaren enklare se vilka delar av datamaterialet som har lett  fram till uppsatsens 
resultat (Bergström och Boréus, 2012). 

Överförbarheten talar om huruvida upptäckterna från en studie låter sig generaliseras (Jacobsen och 
Järvå, 2007). Det är inte orimligt att en forskare med samma teoretiska utgångspunkter som jag 
hade kommit fram till liknande resultat med andra broschyrer men det är heller inte något som på 
något sätt kan garanteras. Att det är svårt att generalisera upptäckterna grundar sig dels i att de 
grundar sig i tolkningar, och dels i materialets lilla omfattning.

Trovärdigheten handlar om det faktiskt är faktorer i undersökningen som lett  fram till resultatet 
(Jacobsen och Järvå, 2007). Att uttala sig om trovärdigheten i diskursanalytiska studier kan vara 
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svårt. Detta beror på att slutsatserna kommer ifrån forskarens tolkningar av sitt material (Bergström 
och Boréus, 2012).

6.2	  Etiska	  överväganden

Inför och under uppsatsens tillkommande har Vetenskapsrådets skrift ”God forskningsed” tagits i 
beaktande där det har varit möjligt.

De forskningsetiska principer som redogörs för är fyra till antalet och är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att man 
som forskare ska informera de deltagare som deltar i undersökningen om vilken uppgift de har och 
om att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta samtycka från 
undersökningsdeltagarna. Med konfidentialitetskravet avses att uppgifter om deltagarna i en 
undersökning ska så långt det är möjligt ges största möjliga konfidentialitet. Slutligen innebär 
nyttjandekravet att de uppgifter man som forska samlat in om deltagare endast får användas i 
forskningssyfte. (Vetenskapsrådet, 2011)

Relevansen för ovanstående principer i min uppsats är inte särskilt stor. Detta beror på materialet i 
den här uppsatsen inte kommer ifrån informanter utan istället utgörs av texter som är menade för 
allmänheten att ta del av. 

6.2.1	  Forskarens	  roll
Ett problem när man arbetar med diskursanalys av diskurser man själv står nära är att det kan vara 
svårt att se dem som just diskurser, som något som är socialt  konstruerat. Det här är något jag är 
medveten om och har reflekterat en del kring. Ett sätt att  underlätta detta är att när man i 
diskursanalysen försöker fundera ut vad människor egentligen menar när de uttrycker sig på olika 
sätt försöka så långt det är möjligt ställa sig främmande till sitt eget material (Jørgensen och 
Phillips, 2000). Jag har efter bästa förmåga försökt göra detta. Problemet man möter, vanligtvis 
kallat reflexivitetsproblemet, med diskursanalysen är ett problem som alla socialkonstruktionistiska 
angreppsätt lider av, hur kan man veta att det är den ”sanning” man som forskare producerar som är 
den sanna och bättre än andra ”sanningar” kring något (Jørgensen och Phillips, 2000). Det kan inte 
nog poängteras att de tolkningar jag i den här uppsatsen gör av mitt material är just tolkningar. 
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7.	  Resultat	  och	  analys
Inledningsvis gör jag en kort presentation av texterna som analyseras i den här uppsatsen, och kort 
om hur de är upplagda innehållsmässigt. Vidare presenteras resultat och analys utifrån de teman 
som har valts ut ur de analyserade texterna. Dessa teman är ’Vem är den äldre?’ och ’ Vem är 
omsorgsgivaren?’. Under dessa teman presenteras också de diskurser jag har kunnat urskilja. Varje 
urskiljd diskurs har ett eget avsnitt där diskursen först presenteras och sedan följer resultat och 
analys av de citat som visar på den aktuella diskursen. 

 
7.1	  Presentation	  av	  de	  analyserade	  texterna

Texterna jag har valt att analysera är ”Seniorguiden” i upplagorna 2007 och 2011 samt 
”Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad”. Upplagorna av ”Seniorguiden” är i sin 
uppbyggnad tämligen lika varandra. I inledningen till Seniorguiden finns ett förord undertecknat 
den ordförande för Äldrenämnden som vid uppkomsten av respektive upplaga innehade 
ordförandeskapet. Efter den inledande texten följer en översiktlig presentation av de tjänster/
insatser och verksamheter som finns för äldre och anhöriga, i Uppsala kommun. Denna översiktliga 
presentation utgör i båda upplagorna merparten av Seniorguidens innehåll. Därefter presenteras vad 
biståndshandläggning innebär och slutligen redogörs för äldrenämndens och äldrekontorets 
uppgifter och ansvar.

”Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad” inleds också den med ett  förord, här undertecknat 
äldreborgarrådet och chefen för äldreförvaltningen i Stockholm. Broschyren går sedan igenom tre 
nyckelord för äldreomsorgen i Stockholms stad, kvalitet, valfrihet och trygghet. Vidare berättas vad 
biståndshandläggning är och hur ansökningsprocessen ser ut. En översikt över det stöd och den 
hjälp som finns tillgänglig följer och gås sedan igenom närmare under respektive rubrik. 

7.2	  Vem	  är	  den	  äldre?

Under den här rubriken presenteras citat ur mitt datamaterial som visar på två olika och 
kontrasterande bilder av den äldre. Inledningsvis presenteras citat som visar på den äldre som aktiv 
och autonom, sedan citat i vilka en bild av en passiv och hjälpbehövande äldre framträder.

7.2.1	  Den	  äldre	  som	  aktiv	  och	  autonom

Nedan kommer textdelar ur materialet  presenteras som visar på en diskurs om den äldre som aktiv 
och autonom. Med aktiv avses inte här bara fysisk aktivitet som lätt förknippas med ordet  utan aktiv 
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också i den meningen att  man är en aktiv samhällsmedborgare som både vill och kan välja samt 
påverka den egna situationen. 

Här nedan följer ett citat från ”Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad”.

Här kan du läsa om hur du ansöker om äldreomsorg, hur du väljer boende eller hemtjänst och vilka möjligheter 
som finns för att lämna synpunkter och klaga. (Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad s. 3)

I texterna framställs den äldre ofta som just en aktiv, autonom individ. Citatet exemplifierar detta 
och en bild framträder av en äldre individ som både vill och kan välja, samt lämna klagomål och 
synpunkter. Tilltalet är direkt till den äldre. Med texten ovan skapas en diskurs om den äldre som 
autonom och kapabel till att själv välja. Här kan kopplingar göras till de diskurser Phelan (2011) 
och Wreder (2005) identifierat. Den teoretiska diskurs Phelan identifierat i sitt material om den 
äldre som aktiv liknar den diskurs jag funnit. Nedan ett annat citat från ”Äldreomsorg för dig som 
bor i Stockholms stad”.

Du har möjlighet att själv välja vem som ska utföra den hjälp du har fått beviljad (Äldreomsorg för dig som bor i 
Stockholms stad s. 5)

Citatet ovan liknar det som presenterades tidigare men här finns en högre grad av modalitet. Det är 
framförallt  citatets sex första ord som är fruktbara att analysera närmare. Författaren bakom texten 
har med dessa inledande ord konstaterat att  läsaren av texten faktiskt inte bara har möjlighet, utan 
också har möjlighet att  göra det  själv. Bilden av den oberoende, autonoma äldre framträder 
tydligare och här talar författaren direkt till den äldre. 

Du som har behov av hemvård väljer den utförare som motsvarar dina personliga behov och krav.  (Seniorguiden 
2011 s. 17)

I det här citatet finns en väldigt hög modalitet. Författaren skriver uttryckligen att den som har 
behov av hemvård väljer. Med det här sättet  att  uttrycka sig på blir det självklart att  välja för den 
som har hemvårdsbehov. Den äldre som har hemvårdsbehov men av en eller annan anledning 
antingen inte kan eller vill välja, lyser med sin frånvaro.

Var och en har också ett eget ansvar att på ett förutseende sätt planera för sin ålderdom.
(Seniorguiden 2007 och 2011 s. 2)

Med möjligheterna till påverkan som den aktiva äldre besitter följer också ett  ansvar som 
poängteras i citatet ovan. Här tilltalas inte läsaren direkt utan är mer svepande, ”var och en” 
implicerar att  inte bara läsaren av texten förväntas planera sin ålderdom utan varje 
samhällsmedborgare.
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Ett citat kring aktivitet från ”Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad”. 

Om du bor hemma, men vill ta del av aktiviteter och umgås med andra, finns möjlighet att delta i 
dagverksamhet.  Syftet är att bidra till meningsfulla dagar och motverka ensamhet. (Äldreomsorg för dig som bor 
i Stockholms stad s. 18)

Aktivitet framställs i texterna som något i det närmaste självklart  för den äldre att  delta i. I citatet 
ovan skriver man om den äldres möjligheter att delta i olika aktiviteter i så kallad dagverksamhet 
och menar att syftet med detta är att bidra till meningsfulla dagar. Vad texten underförstått  säger 
med detta kan tolkas som att dagar som inte fylls av olika aktiviteter bidrar till meningslöshet. I 
styckets sista del om ensamhet kan man skönja en underförstådd negativ laddning av ensamhet, det 
är något som ska motverkas och undvikas. Här finns en parallell till det Wreder (2005) beskriver i 
sin forskning. Hon beskriver en bild som personalen i äldreomsorgen har kring den äldres behov av 
aktiviteter som något självklart  positivt, det  liknar det  jag sett i mitt material. Också Phelan (2011) 
skriver om ålderism och de negativa sociala konstruktioner av äldre det innebär.

På stadens hemsida kan du också se en jämförelse över alla utförare. (Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms 
stad s. 3)

Med det här citatet från förordet till ”Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad” riktar man 
sig till en äldre som vet hur man använder internet, det  är inte en självklarhet  bland alla äldre och 
det finns en stor andel äldre som inte är uppkopplade till internet (Findahl, 2010). Utöver att vända 
sig till den internetkunniga äldre, visar citatet också på en diskurs om den äldre som aktiv med en 
vilja att välja och påverka.

7.2.2	  Den	  äldre	  som	  passiv	  och	  hjälpbehövande

I diskursen om den äldre som passiv framträder en bild av den äldre som någon i stort behov av 
hjälp och inte särskilt goda möjligheter att påverka den egna situationen. Många gånger för de citat 
som visar på den här diskursen är tilltalet inte direkt till den äldre med stort hjälpbehov, utan tilltalet 
är av det omnämnande slaget. 

För dig som inte har något större omvårdnadsbehov finns seniorboende och trygghetsboende. Vård- och 
omsorgsboenden är avsedda för äldre med större vård- och omsorgsbehov. Här finns personal och tillgång till 
sjuksköterska dygnet runt. (Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad s. 23)

I den första meningen är tilltalet direkt till den äldre som inte har något stort omvårdnadsbehov. I 
den andra meningen skriver man istället om de äldre med större vård- och omsorgsbehov, dessa 
tilltalas inte direkt utan omnämns. Ett liknande exempel finns i nedanstående citat från 
Seniorguiden.
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För personer med så omfattande behov av omvårdnad, tillsyn och vård att det inte kan tillgodoses i det egna 
hemmet finns vård- och omsorgsboende. (Seniorguiden 2011 s. 19)

Också här omtalas den äldre med stort omvårdnadsbehov istället för att tilltalas.

Här finns en diskurs som kontrasterar mot den ovanstående bilden av den aktiva, autonoma äldre. 
Samma kontrast har också Phelan (2011) sett i sitt  material, det är intressant hur dessa diskurser 
båda kan ses i samma material sida vid sida.
	  

Kommunen har tillsammans med andra samhällsaktörer ansvar för att se till att förutsättningarna för ett gott liv 
som senior finns. (Seniorguiden 2007 och 2011 s. 2)

I ovanstående citat kan man läsa in en passivisering av den äldre i det att man skriver att 
förutsättningarna för att den äldre får ett gott liv åligger kommunen och andra samhällsaktörer.

Syftet med mötet är att biståndshandläggaren ska få en så bra bild som möjligt av din situation för att kunna 
utforma ett stöd för just dig. (Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad s. 10)

Här framträder en bild av en äldre som inte är delaktig i utformningen av stödet, utformningen står 
istället biståndshandläggaren för. Det här kan tolkas som att man mera ser den äldre som ett 
vårdobjekt, något ett stöd ska utformas för, inte tillsammans med. Hörngren (2011) beskriver en 
utveckling där den äldre gått från att vara vårdobjekt till individer, kanske har den utvecklingen inte 
slagit igenom helt överallt. Å andra sidan kan man tolka ”just dig” i citatet som ett  försök att så 
långt det är möjligt försöka individanpassa stödet.

En seniorbostad är en bostad vars standard är anpassad för äldre personer.  Det gäller till exempel framkomlighet, 
utrymme för rollator, rullstol eller andra hjälpmedel samt väl planerade och rymliga hygienutrymmen. 
(Seniorguiden 2007 s. 4) 

En seniorbostad är en bostad med hög tillgänglighet. Det gäller till exempel framkomlighet, utrymme för rollator 
eller andra hjälpmedel samt väl planerade och rymliga hygienutrymmen. (Seniorguiden 2011 s. 4)

Dessa två citat kommer båda från seniorguiden men från olika upplagor. Det är intressant att se hur 
en förändring av bilden av den äldre har skett  med den intertextuella utvecklingen av texten. I 
citatet från den äldre upplagan skriver man om en standard som är anpassad för äldre personer och 
avser med detta utrymme för rollator och rullstol. Det här bidrar till bilden av den äldre som passiv 
och hjälpbehövande; man kan tolka texten som att man utgår ifrån att är man äldre har man ett 
behov av rollator och rullstol. 

Med den intertextuella utvecklingen som skett i den nyare upplagan använder man i citatet 
överhuvudtaget inte ordet äldre, man konstaterar bara att bostaden har en hög tillgänglighet och vad 
det innebär. 
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7.3	  Vem	  är	  omsorgsgivaren?

Under den här rubriken kommer delar ur mitt datamaterial som visar på två olika bilder av 
omsorgsgivaren. Först citat som visar på en omsorgsgivare som tagit till sig NPM och sedan en 
annan bild som framträdde i materialet, de ideella krafterna som ett komplement.

7.3.1	  Omsorgsgivaren	  och	  NPM

I diskursen om omsorgsgivaren och NPM  framträder en bild av en omsorgsgivare som i mycket har 
anammat de idéer NPM innebär, framförallt vad gäller konkurrens och självständighet.

Du har möjlighet att själv välja vem som ska utföra den hjälp du har fått beviljad, till exempel vilken 
hemtjänstutförare som ska komma hem till dig eller vilket vård- och omsorgsboende du önskar. Valfriheten 
innebär också att du kan byta utförare om du inte är nöjd. (Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad s. 5)

I citatet poängteras valfriheten och möjligheten att välja starkt. Man har anammat den för NPM 
viktiga doktrinen kring konkurrens. Liksom Green-pedersen (2002) uppmärksammar i sin forskning 
är just möjligheten för privata omsorgsföretag att  konkurrera på marknaden ett tydligt tecken på en 
organisation som har omsatt tankarna om New Public Management i praktiken och med det  tagit ett 
steg mot en mer marknadsorienterad organisation. Den här marknadsorienteringen är något också 
Trydegård (2000) konstaterar i sin forskning. Nedanstående citat är intressant att lyfta fram för att 
kontrastera.

Korttidsvård omfattas inte av valfriheten, vilket innebär att du inte kan välja utförare. (Äldreomsorg för dig som 
bor i Stockholms stad s. 31)

Här får läsaren veta att korttidsvården inte ger några möjligheter till val, huruvida det beror på en 
ovilja att införa valfrihet inom korttidsvården eller att det bara ännu inte skett  framgår inte i 
materialet. Det är dock ofta så att  olika ambitioner för förändring gör att  fenomen i praktiken kan te 
sig motsägelsefulla (Almqvist, 2004), kanske är detta ett resultat av motsträviga ambitioner.

Ett flertal exempel finns på en annan viktig doktrin, nämligen den om självständighet. Där det 
tidigare funnits ett fåtal stora organisationer har ansvaret nu delats upp på ett flertal få affärsenheter. 
Att dessa är självständiga märks i materialet. 

Policy för husdjur på vårdboenden innebär att husdjur är tillåtna vid kommunens vård- och omsorgsboenden. Det 
är verksamhetschefen vid boendet som fattar beslutet om husdjuret kan flytta in, utifrån de förutsättningar som 
finns vid boendet (Seniorguiden 2011 s. 20)

I citatet ovan är det intressant att belysa två saker. Dels framgår det att författaren enbart har 
möjlighet att skriva om hur djurpolicyn ser ut på de egna boendena, alltså kommunens, och dels är 
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det upp  till verksamhetscheferna vid berört boende att  fatta beslut om husdjur kan flytta in eller inte. 
Det är två tecken på en organisation som har delats upp i mindre delar, där var och en sätter sina 
egna regler. Helt i enlighet med självständighetsdoktrinen inom NPM  utgår ansvaret för den 
offentliga verksamheten från dess chefer, snarare än politiken (Hood, 1995, Hood, 1991). 

Ett sista exempel från materialet, vilket inte går att påvisa genom citat, är att man i både 
”Seniorguiden” och ”Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad” har valt att under förorden 
till sina respektive broschyrer ha med bild och namn på i Seniorguidens fall äldrenämndens 
ordförande och i Stockholm stads fall Äldreborgarråd och chef för äldreförvaltningen. Detta kan 
tolkas vara ett tecken på ledarskapsdoktrinen i NPM, man går från en anonym byråkrati till ett 
personligt ledarskap med bild och namn.

7.3.2	  Den	  ideella	  omsorgsgivaren	  som	  komplement

Flera av de ideella organisationerna kan, som ett komplement till kommunala insatser, erbjuda olika tjänster till 
glädje och stöd för äldre.
(Seniorguiden 2011 s. 14)

Citatet ovan visar på en diskurs om ideella omsorgsgivare som komplement. I citatet poängterar 
man att  den ideella omsorgsgivaren är ett komplement till den kommunala omsorgsgivaren. Det här 
liknar det Trydegård beskriver i sin doktorsavhandling.

Voluntary organisations can have an important function in the provision of care and services,  as for instance in 
Germany,  Great Britain,  and France, or their contributions can merely be a minor supplement to the care 
provided by public authorities, as in Sweden.
(Trydegård, 2000, s. 28)

Där traditionen i länder som Tyskland, Storbritannien och Frankrike är att låta ideella organisationer 
spela en viktig roll, är det i Sverige ett mindre komplement. 

Ofta är det personer från ideella organisationer som svarar för aktiviteterna i samverkan med kommunens 
personal. Vissa av träffpunkterna drivs helt och hållet av ideella organisationer. (Seniorguiden 2007 s. 6)

Ibland är det personer från ideella sektorn som svarar för aktiviteterna i samverkan med kommunens personal. 
Några av träffpunkterna drivs helt och hållet av ideella organisationer.
(Seniorguiden 2011 s. 7)

Dessa två citat är tämligen lika varandra och kommer ifrån de två olika utgåvorna av Seniorguiden 
jag har analyserat. Citatet från 2011 bygger intertextuellt på det från 2007, men har förändrats. I det 
första citatet använder man ordet ”ofta”, i den några år senare upplagan har man valt att ersätta det 
med ”ibland”. Vad författaren till texterna gör med det  här ordbytet är att beskriva en minskning av 
de ideella organisationernas medverkan, de går från att ofta medverka till att bara vara med ibland. 
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Den här intertextuella förändringen kan tolkas tala för bilden av den ideella organisationen som just 
ett  komplement. I slutet av båda citaten framgår dock att  några av träffpunkterna är helt  drivna av 
ideella organisationer, och utgör alltså inte där ett komplement på samma sätt.

7.4	  Analys	  av	  textdimensionen

7.4.1	  Transivitet
Transivitet är ett  begrepp i den kritiska diskursanalysen av textdimensionen i ett  empiriskt material 
som ser till om händelser beskrivs som aktiva eller passiva (Fairclough, 1992). När en händelse 
beskrivs i text men saknar agent framstår händelsen som något  som ”bara är”. Agenten fråntas 
ansvar och fokus hamnar på effekterna av händelsen. Generellt framställs händelser i form av 
beviljade insatser i texten utan agent, ett exempel är citaten nedan från ”Äldreomsorg för dig som 
bor i Stockholms stad”.

När du blivit beviljad ledsagning kan du välja den utförare som du vill ha. (Äldreomsorg för dig som bor i 
Stockholms stad s. 17)

I citatet framställs beviljandet som något som bara händer och biståndshandläggarnas ansvar för det 
lyser med sin frånvaro. Med det här sättet att utesluta biståndshandläggaren som aktiv agent  i 
handlingen kan man tolka det som att beslutet flyttas längre ifrån den äldre. Istället för en människa 
av kött och blod bakom beslutet ser man nu kanske framför sig en svårdefinierbar byråkrati.

I avsnittet som handlar om den äldres rätt att överklaga ett avslagsbeslut i ”Äldreomsorg för dig 
som bor i Stockholms stad” finns följande stycke text.

Biståndshandläggaren ska tala om för dig vilka beslut som kan överklagas [...]. (Äldreomsorg för dig som bor i 
Stockholms stad s. 11)

Här förekommer två handlingar, dels den aktiva handlingen med biståndshandläggaren som agent 
som ska ”tala om” och dels ”överklagas” som saknar agent och beskrivs i passiv form. Sättet man 
formulerar sig på i citatet ovan kan tolkas som att den äldre på sätt och vis fråntas själva 
delaktigheten i överklagandet. Jämförelsevis hade meningen kunnat formulerats med den äldre som 
aktiv agent. Ett exempel på möjlig formulering är ”Biståndshandläggaren ska tala om för dig vilka 
beslut du har rätt att överklaga”. Då hade den äldre gjorts till delaktig i överklagandet på ett  annat 
sätt.
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7.4.2	  Vem	  talar	  texten	  till	  -‐	  tilltal/omtal

Nedan presenteras två citat från den inledande texten från först 2007 års upplaga av Seniorguiden 
och sen 2011 års upplaga.

Äldrepolitiken i Uppsala Kommun syftar till att vi också på äldre dagar ska kunna leva ett bra och meningsfullt 
liv, i trygghet och oberoende.
(Seniorguiden 2007 s. 2)

Uppsalas seniorer ska kunna leva ett bra och meningsfullt liv, i trygghet, aktivitet och oberoende.
(Seniorguiden 2011 s. 2)

Dessa citat belyser en viktig skillnad i hur den äldre framställs. Man ser hur citatet från 2011 bygger 
på citatet  från 2007 men har förändrats i en intertextuell kedja. I det första citatet från 2007 är ordet 
’vi’ viktigt att  notera. Den äldre inkluderas i en samhällsgemenskap och det görs ingen åtskillnad 
på vi och de; också författaren av texten kommer en dag att behöva ta del av äldre2omsorgen. Detta 
kontrasteras av citatet hämtat  ifrån 2011 års upplaga av inledningstexten. Här görs en tydlig 
åtskillnad mellan vi och de. Ålderdomen framställs inte som något som kommer att hända de flesta 
av oss utan snarare talar man om Uppsala seniorer som en särskild grupp. Sättet att  skilja på vi och 
de i citaten från respektive upplagor består inledningstexten igenom där ’vi’ konsekvent används i 
upplagan från 2007 och ‘seniorer’ i den från 2011.

Här nedan är två citat, det första kommer från 2007 års upplaga av seniorguiden och det 
nästföljande från 2011 års upplaga. Citaten är hämtade ifrån avsnitten om seniorbostäder.

Att flytta till en seniorbostad kräver inget biståndsbeslut, utan det är ett val man gör själv för att förbättra den 
egna boendesituationen inför kommande ålderdom
(Seniorguiden 2007 s. 4)

Att flytta till en seniorbostad kräver inget biståndsbeslut, utan är ett val du gör själv för att förbättra din 
boendesituation inför kommande ålderdom.
(Seniorguiden 2011 s. 4)

Ovanstående citat belyser tydligt  vem det är texten vänder sig till och också skillnaden mellan de 
olika utgåvorna, man kan också här tydligt se att citatet från 2011 i stort  bygger på texten från 2007. 
I citaten hämtade från avsnittet om seniorbostäder ser man tydligt hur texten ifrån 2011 vänder sig 
direkt till läsaren med ordet ‘du’, man utgår ifrån att det är den äldre själv som läser texten. Det är 
en förändring i texten från 2007 där meningen är snarlik men där ordet ‘man’ istället används. 
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I stycket som handlar om ombud och tolk i ”Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad” 
förekommer ett citat som är intressant att se närmare på ur ett tilltal/omtals-perspektiv.

Du som inte talar eller förstår svenska har rätt till hjälp av en tolk. Den som är hörsel- eller talskadad har också 
rätt till tolk. (Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad s. 11)

Här har man riktat sig direkt till de som inte förstår svenska medan man istället talar på ett 
omnämnande sätt kring de som är hörsel- eller talskadade. En fråga som snabbt uppenbarar sig är 
varför man här väljer att  tala direkt  till någon som inte förstår svenska, på svenska, och att istället 
tala omnämnande kring de som troligtvis inte har några svårigheter att tillgodogöra sig den skrivna 
texten, hörsel- eller talskadade.

7.4.3	  Modalitet

Modalitet är inom den kritiska diskursanalysen ett verktyg för att  i den textuella dimensionen 
analysera graden av säkerhet eller instämmande författaren av texten uttrycker i det den skriver 
(Fairclough, 1992). Ett sätt att analysera modaliteten i en text är att  leta efter modala hjälpverb, 
exempelvis ’kan’ eller ’bör’. Nedan följer ett  antal citat ur mitt empiriska material jag funnit 
fruktbara att analysera utifrån modalitet.

Citatet nedan är hämtat från Seniorguidens förord, upplaga 2007.

I den här skriften ges en översiktlig presentation av olika tjänster och verksamheter som kan bidra till ett gott liv 
för Uppsalas seniorer.
(Seniorguiden 2007 s. 2)

I citatet används det modala hjälpverbet kan som uttrycker en osäkerhet. Osäkerheten kretsar i det 
här fallet  kring huruvida de tjänster och verksamheter Uppsala kommun erbjuder de äldre faktiskt 
bidrar till ett gott liv. Med ‘kan’ har författaren till texten garderat sig mot att uttrycka en säkerhet 
kring att kommunens tjänster faktiskt bidrar till ett gott liv. 

Trygghetsringning kan bidra till att öka trygghetskänslan hos ensamboende äldre.
(Seniorguiden 2011 s. 13)

På samma sätt som i citatet ovan uttrycker här textförfattaren en osäkerhet med användandet av det 
modala hjälpverbet ‘kan’. Alternativet hade kunnat vara att skriva att trygghetskänslan ökar hos 
ensamboende äldre med trygghetsringningar. Med en sådan formulering kan författaren sägas ta sig 
rätten att definiera de ensamboende äldres känslor och upplevelser.
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Följande citat är hämtat från ”Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad” och utgör en 
kontrast till den osäkerhet ovanstående citat uttrycker.

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag finns möjlighet att få hemtjänst. 
(Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad s. 15)

Också här används ordet ’kan’, men i sin infinitivform ‘kunna’. Till skillnad från citaten ovan kan 
detta sätt att uttrycka sig på tolkas som att författaren utgår ifrån att hemtjänst är något som faktiskt 
leder till en ökad trygghet i vardagen. 

De två närmast ovanstående citaten har en likhet i det att  de båda talar om den äldres känsla av 
trygghet och huruvida de insatser man erbjuder leder till en ökning av denna känsla. Den tydliga 
skillnaden som syns är just i modaliteten. I det första citatet uttrycker man sig försiktigt om vilka 
effekter insatsen kan få för den äldres känsla av trygghet, det kontrasteras av det andra citatet där 
man med en betydligt mindre grad av osäkerhet skriver att hemtjänsten ökar känslan av trygghet.

! !
! 34



8.	  Diskussion
Jag har i den här uppsatsen försökt skilja ut ett antal diskurser som förekommer i Uppsala kommuns 
informationsbroschyr ‘Seniorguiden’ och Stockholms stads ‘Äldreomsorg för dig som bor i 
Stockholms stad’. Jag har i min analys tagit stöd av Faircloughs kritiska diskursanalys och de 
begrepp  han presenterar, segment av materialet har också analyserats utifrån Faircloughs textuella 
analysdimension (Fairclough, 1992). I kapitlet ovan har jag presenterat de diskurser jag lyckats 
skilja ut. Här sammanfattas de diskurserna och kopplingar görs till den historiska bakgrunden i 
kapitel två samt till de teoretiska perspektiv som presenterades i kapitel fyra och vilka konsekvenser 
det kan ha för den sociala praktiken.

8.1	  Avslutande	  diskussion

Den första diskursen som presenterades i resultatet handlar om den äldre som aktiv och autonom.  
Hirchmans (2008) teori om sorti och protest är användbar vid diskussionen om den här diskursen, 
när man applicerar hans teori framträder här en bild av en samhällsmedborgare med goda 
möjligheter till sorti genom att  välja ett nytt boende eller en ny hemtjänstutförare om denne är 
missnöjd samt till protest genom att lämna synpunkter och klagomål. Hirchmans tredje begrepp, att 
visa lojalitet, är inget som i diskursen om den äldre som aktiv och autonom framträder tydligt. 

För att koppla den här diskursen till den äldreomsorgens historia i Sverige kan man, liksom Wreder 
(2005) sett, se hur ansvaret för den äldres omsorg allt  mer har skjutits över på den äldre själv då 
denne förväntas kunna och vilja välja, och lämna klagomål över situationer med vilka hen är 
missnöjd.

Särskilt intressant att diskutera utifrån ett maktperspektiv i den här diskursen är exempelvis 
möjligheten till information. Ett exempel ges på citatet i resultatdelen om möjligheten för den äldre 
att  jämföra utförare av äldreomsorg på stadens hemsida, men vad händer med de äldre som saknar 
den möjligheten? Det uppstår en informationsasymmetri mellan de med internet och de som saknar 
möjligheten. Intressant i sammanhanget är att  det framförallt är i grupper av äldre med låg inkomst 
och utbildning som tillgången till internet är begränsad . Informationsasymmetrin behöver inte 
stanna vid tillgång till internet eller inte, andra faktorer som kan öka informationsasymmetrin är låg 
socioekonomisk status, komorbiditet och dålig tillgång till sjukvård (Sudore et al., 2006). Det är ett 
bra exempel på en av de stora förtjänster den kritiska diskursanalysen har, att belysa de 
maktobalanser diskurser kan ge upphov till (Fairclough, 1992). 

Den andra diskursen som presenteras är en kontrast till den aktiva äldre. Framförallt två saker är 
intressanta att diskutera kring den här bilden. Dels kan man tolka det som ett  exempel på den syn 
som har kommit  att  prägla det diskursanalytiska fältet  på senare tid, med ett flertal diskurser som 
står emot varandra. Detta kan jämföras med den monologiska syn på diskurser Foucault hade 
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(Jørgensen och Phillips, 2000). Kanhända hade Foucault vid en liknande analys blott 
uppmärksammat en av diskurserna mot den bakgrunden. En annan aspekt som är intressant är att se 
till tilltal/omtal. Det är vanligt att när diskursen om passiva och hjälpbehövande äldre framträder i 
materialet sker inget  tilltal utan omtal och tilltalet i materialet sker till den aktiva äldre med 
möjligheter till valfrihet. Det kan tolkas som att den passiva äldre inte ens förväntas läsa texten. 
Wreder (2005) har funnit att omsorgspersonalen ibland ser på äldre som svårhanterliga och man kan 
också dra en parallell till NPM här. Av de sju doktriner som presenterades i teorikapitlet kan man 
tänka sig att dessa är mer lättimplementerade när man har att göra med friskare, aktivare äldre. 
Exempelvis kan doktrinen kring kostnadsmedvetenhet, att producera mer med mindre resurser, vara 
svårare att implementera med omsorgskrävande äldre, det är som nämnts ovan en vanlig kritik mot 
NPM, att det fungerar dåligt vid arbete med människor (Osborne, 2002). Hirchmans (2008) teori 
om sorti och protest riskerar här att bli en slags chimär. Bilden av den äldre med stort hjälpbehov 
verkar inte ens vara tänkt att läsa broschyren. Materialet talar vitt och brett om möjligheterna till 
både sorti och protest, men riktar sig då till den aktiva, autonoma äldre. Den omtalade passiva 
äldres möjligheter kanske stannar vid lojalitet.

Nästa diskurs som presenteras i resultatkapitlet är omsorgsgivaren och NPM  (Hood, 1995, Hood, 
1991). Citat från materialet presenteras som visar på hur omsorgsgivaren har anammat NPM. Av de 
sju doktriner som presenteras i teoriavsnittet kan iallafall tre kopplas till stycken av text i materialet, 
varav det faktum att konkurrensen och de privata bolagen är ett av de tydligaste tecknen på NPM 
vilket också styrks i forskning (Green-pedersen, 2002). Övriga fyra doktriner hittas troligtvis 
enklare i styr- och policydokument eller liknande. Om man kopplar samman NPM  med Hirchman 
(2008) kan man argumentera för att de äldre med införandet av NPM  har ökade möjligheter till sorti 
och protest, det är iallafall ofta ett  förekommande argument. Med flera konkurrerande företag kan 
individen göra sorti till ett annat företag, därigenom är tanken att individens ställning ska stärkas; 
men gör den det? 

Den fjärde diskursen som presenteras i resultatkapitlet handlar om ideella omsorgsgivare som 
komplement. De framgår i broschyrerna som ett komplement till den kommunala äldreomsorgen, 
alltså ingenting den äldre ska behöva förlita sig på men den finns där som ‘grädde på moset’. Den 
bild som framställs av ideella organisationer går alltså hand i hand med den tradition äldreomsorgen 
har i Sverige, ideella organisationer fyller inte en avgörande funktion, utan fungerar som ett mindre 
komplement. Å andra sidan kan man också se på de ideella organisationerna i ljuset  av den 
historiska bakgrund som beskrivs tidigare i uppsatsen. Tidigare i historien tvingades fattiga äldre 
sätta sitt hopp till det kyrkliga budskapet om barmhärtighet (Wreder, 2005), en på den tiden viktig 
ideell kraft. En del forskning visar tecken på att vi går mot något liknande igen där mer bemedlade 
äldre kan ta del av marknadslösningar och de fattiga äldre tvingas förlita sig på familj eller ideella 
krafter för sin omsorg (Szebehely, 1999). I ett  av citaten kan man utläsa att en del träffpunkter är 
helt drivna av ideella krafter, och man kan fråga sig huruvida det kan kallas komplement eller inte.
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Beroende på om ideella organisationer är något de äldre är beroende av för sin omvårdnad eller inte 
blir sorti och protest applicerbara på olika sätt. Begreppen bygger på en autonom individ och den  
utsatthet som beroendet kan utgöra gör att  sorti och protest inte blir aktuella, individen tvingas till 
lojalitet (Agevall och Olofsson, 2008). Som forskningen beskriver situationen (Trydegård, 2000) i 
nuläget, i likhet med det jag sett i mitt material, så utgör de ideella organisationerna bara ett 
komplement och möjligheterna till sorti och protest blir därför bättre.

Ur ett maktperspektiv, och ur den tradition den kritiska diskursanalysen har som strävande efter 
jämnare maktförhållanden, är det viktigt att vara vaksam på den utveckling som sker i frågan om 
ideella organisationer och den roll de spelar i den sociala praktiken. 

För att sammanfatta diskussionen har det  i materialet växt fram en bild av en många gånger aktiv 
äldre med omsorg från en omsorgsgivare som i mycket har anammat de idéer New Public 
Management har bidragit med. Man kan här i slutet av uppsatsen koppla ihop de fyra diskurser som 
har framträtt i mitt material. Jag vill hävda att  när man organiserar om en offentlig verksamhet efter 
de doktriner NPM  förespråkar har man ofta en aktiv, autonom äldre för ögonen. I detta möts de två 
diskurserna. De två kvarvarande diskurserna, den passiva, hjälpbehövande äldre och de ideella 
omsorgsgivarna som komplement kan i sin tur också kopplas ihop. När en stor del av det offentliga 
organiseras för en aktiv, autonom äldre vad händer då med en passiv, hjälpbehövande? Kanske 
behöver dessa i framtiden, som diskuterades tidigare, förlita sig på ideella omsorgsgivare.

[For] critical discourse analysis [...] the emphasis is [...] on the understanding of discourse in relation to social 
problems; to social structure variables such as race, gender, and class; and above all power (Wood och Kroger, 
2000, s. 21)

Man kan alltså relatera ovanstående diskussion till makt och ojämlika maktförhållanden som med 
den kritiska diskursanalysen kan avtäckas. Jag är medveten om den här uppsatsens begränsningar 
både till material och djupgående analys men den kan trots detta visa intressanta förhållanden och 
tolkningar. Närmar vi oss ett samhälle i vilket omsorgen är anpassat  efter aktiva, pigga äldre? Bland 
andra Szebehely (1999) ser tecken på en sådan utveckling relaterad till inkomst. Ett  närmande till 
en verklighet där de mindre välbärgade äldre inte har några möjligheter till sorti eller protest, utan 
tvingas ta del av den omsorg som finns och vara lojal med den.
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8.2	  Implikationer	  för	  vidare	  forskning
Den här uppsatsen är begränsad i det att  materialet den utgått ifrån varit begränsat och har tämligen 
ytligt berört de diskurser som jag funnit  i informationsbroschyrer kring äldreomsorg. Liksom 
Phelan (2011) skriver är det av vikt att påvisa diskurser kring äldre för att  fördomar ska kunna 
motverkas och fortsatt forskning om vilka diskurser som finns kring äldre i olika sammanhang 
behövs. Något som också hade varit intressant hade varit att i analysen av den diskursiva praktiken 
gå in på de produktionsförhållanden under vilka texterna är producerade, ett exempel på hur det 
hade kunnat gå till är kvalitativa intervjuer med författarna till informationsbroschyrerna. Ur ett 
maktperspektiv är det kanske särskilt viktigt med vidare forskning kring vilka effekter dessa 
diskurser har i egenskap av skapare av ojämlika maktförhållanden.
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