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Förord 

Den här rapporten är skriven inom ramen för två verksamheter. Den ena är 

forskningsprojektet Medialisering av, i och mellan organisationer – förekomst, 

dynamiker och konsekvenser i den privata, den offentliga och den ideella sektorn vars 

övergripande syfte är att studera styrning och ledning av äldreomsorgen i allmänhet och 

mediers betydelse för detta i synnerhet. Projektet finansieras av Jan Wallanders och 

Tom Hedelius Stiftelse och Tore Browaldhs Stiftelse och leds av professor Josef Pallas 

vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.  

Den andra är AgeDEM, en forskargrupp som studerar äldre med särskilt fokus på 

jämlikhet, demokrati och medier och som leds av Maria Edström (JMG). Gruppen ingår 

i AgeCap, ett forskningscentrum vid Göteborgs universitet som samlar forskare från 25 

discipliner som alla studerar åldrande och hälsa utifrån olika utgångspunkter. 

Vill vi rikta ett särskilt tack till Annika Bergström (JMG) för kloka kommentarer. 

 

Göteborg, februari 2020 

Magnus Fredriksson 

Christian Mossberg 

 

 

 

  



2 
 

  



3 
 

Innehållsförteckning 

Förord ............................................................................................................................................ 1 

Inledning ........................................................................................................................................ 5 

Mediebilden ................................................................................................................................... 5 

Scenen ........................................................................................................................................... 6 

Sakområden ................................................................................................................................ 10 

Aktörer ......................................................................................................................................... 11 

Värdeomdömen ........................................................................................................................... 12 

Den samlade mediebilden av äldreomsorgen .............................................................................. 16 

Slutsatser ..................................................................................................................................... 18 

Referenser ................................................................................................................................... 19 

Metodbilaga ................................................................................................................................. 21 

 
Tabell och figurförteckning 

Figur 1: Antal artiklar om äldreomsorgen i fyra lokala morgontidningar 2015 och 2018  

fördelat över år och månad (antal) ............................................................................................... 11 

Figur 2: Antal artiklar om äldreomsorgen i fyra lokala morgontidningar  

fördelat över typ av artikel (antal) ................................................................................................. 12 

Tabell 1: Andelen nyhetsartiklar om äldreomsorgen i fyra lokala morgontidningar 2015 och 2018 

som publicerats på första sidan, refererar till äldreomsorgen i rubrik, är bildsatt, har äldreomsorg 

som huvudämne och/eller har ett lokalt fokus (andel artiklar i respektive kategori). .................... 13 

Tabell 2: Förekomsten av olika sakområden i nyhetsartiklar om äldreomsorgen i fyra lokala 

morgontidningar 2015 och 2018 (procent) ................................................................................... 13 

Tabell 3: Förekomsten av olika aktörer i nyhetsartiklar om äldreomsorgen i fyra lokala 

morgontidningar 2015 och 2018 (procent) ................................................................................... 14 

Tabell 4: Förekomsten av offentliga, privata, ideella och ospecificerade aktörer  

i nyhetsartiklar om äldreomsorgen i fyra lokala morgontidningar 2015 och 2018 (procent) ......... 15 

Figur 3: Andelen innehåll om äldreomsorgen som är uttalat negativt, har en negativ tendens, 

är neutrala, har en positiv tendens eller är uttalat positiva  

i fyra svenska dagstidningar 2015 och 2018 (procent) ................................................................. 17 

Figur 4: Andelen innehåll om äldreomsorgen som är uttalat negativt, har en negativ tendens, 

är neutralt, har en positiv tendens eller är uttalat positiva i förhållande till sakområde  

i fyra svenska dagstidningar 2015 och 2018 (procent) ................................................................. 18 

Figur 5: Andelen innehåll om äldreomsorgen som är uttalat negativt, har en negativ tendens,  

är neutral, har en positiv tendens eller är uttalat positiv i förhållande till aktörer  

i fyra svenska dagstidningar 2015 och 2018 (procent) ................................................................. 19 



4 
 

Figur 6: Andelen innehåll om äldreomsorgen som är uttalat negativt, har en negativ tendens,  

är neutral, har en positiv tendens eller är uttalat positiv i förhållande till utförare  

i fyra svenska dagstidningar 2015 och 2018 (procent) ................................................................. 20 

Figur 7: Den samlade mediebilden av äldreomsorgen i fyra svenska dagstidningar  

(synlighet och AB-index) .............................................................................................................. 21  



5 
 

Inledning 

Lokal nyhetsjournalistik är en central del av det svenska nyhetsflödet. Även om 

förutsättningarna för många redaktioner är kärva och även om de vita fläckarna på den 

svenska mediekartan växer, är lokaljournalistik förmedlad i tidningar, i radio, i TV, på 

internet och delad i sociala medier fortfarande en viktig del av svenskarnas 

nyhetskonsumtion (Bergström, kommande; Nygren, 2019;). Det innebär bland annat att 

lokaljournalistiken har betydelse för hur människor uppfattar och värderar verksamheter 

i den egna kommunen. Journalistiken har en direkt betydelse för människors 

omvärldsuppfattning särskilt om de saknar egna direkta erfarenheter av en verksamhet 

eller om de inte känner någon som har sådana erfarenheter. För människor som har egna 

erfarenheter fungerar  journalistiken snarare förstärkande utifrån att journalistiken ofta 

förstärker upplevelsen  av de egna erfarenheterna (Johansson, 1998).  

Kommunala verksamheter utgör också en central del av människors vardagsliv. I 

Sverige är det kommunerna, snarare än regioner och nationella myndigheter, som har 

huvudansvaret för de tjänster som det offentliga erbjuder. Det är inte med nödvändighet 

så att det är kommunen som producerar tjänsterna, i allt större utsträckning fungerar 

kommunen som beställare, men det är kommunerna som bär ansvaret för att 

medborgarna har tillgång till omsorg, utbildning och annan samhällsservice. 

En central del av kommuners ansvar är omvårdnaden av äldre. Sett till landet i sin 

helhet utgör äldreomsorgen ungefär 20% av den kommunala verksamheten. Vilket gör 

den till lika stor som grundskolan, de två verksamheter som otvetydigt är de två största 

sett till kommunernas utgifter (SKR, 2019). 

Med detta som utgångspunkt finns det all anledning att ställa sig frågan hur 

äldreomsorgen bevakas i den lokala nyhetsjournalistiken. Dels därför att 

nyhetsjournalistiken är av stor betydelse när människor skapar sig en uppfattning om 

kommunala verksamheter dels därför att äldreomsorgen utgör en ansenlig del av 

kommunernas verksamheter.  

För att kunna besvara frågan har vi studerat nyhetsjournalistiken i fyra lokala 

morgontidningar som vi har valt att kalla Allehanda, Dagbladet, Kuriren och Posten 

Undersökningen omfattar två år – 2015 och 2018 och den är begränsad till artiklar som 

fokuserar på äldreomsorgen. Totalt har vi kodat 1078 artiklar. För detaljerad 

information om urval, kodning och varför de är anonyma se metodbilagan sist i 

rapporten. 

Mediebilden 
Vad vi analyserar i vår studie är tidningarnas rapportering om äldreomsorgen. Något vi 

skulle kunna beskriva som äldreomsorgens mediebild. Det är inte självklart att använda 

sig av metaforen ”bild” för att beskriva det vi ser och hör i våra nyhetsflöden. Att 

beskriva något som en bild innebär lätt att vi förleds att tro att det som publiceras är 

och/eller ska vara en spegling av faktiska förhållanden. Journalistik är inte speglingar av 

verkligheten. Journalistik är i allra högsta grad tillrättalagda (re)presentationer av 

händelser och människor som kommer ut av ett flertal olika val som journalister, 

redaktörer och redaktioner har gjort. Dessa val sker inom ramen för en uppsättning 

normer och föreställningar för vad som är ”god journalistik”, för vad man tror att 
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läsarna vill ha eller för vad som säljer. I många fall är det sannolikt en kombination av 

flera olika principer som vägleder enskilda publiceringsbeslut (Strömbäck, 2019).  

Det är alltså inte verkligheten som är referensramen när vi analyserar mediebilden av 

äldreomsorgen. Inte heller är det enskilda händelser vi intresserar oss för. Många gånger 

är det just dessa som det refereras till i den allmänna debatten när mediernas 

rapportering diskuteras. När bevakningen av äldreomsorgen kommer på tal är det till 

exempel många som fortfarande refererar till Dagens Nyheters rapportering 2011/2012 

om missförhållanden på Koppargården och det som sedan blev den s.k. 

Caremaskandalen. Men de artiklarna fick osedvanligt mycket uppmärksamhet och från 

andra områden vet vi att den löpande bevakningen många gånger skiljer sig från det 

extraordinära (Falasca, 2014). 

När vi refererar till mediebilden är det alltså mediernas generella gestaltning av 

händelser, skeenden och sakförhållanden som står i fokus. Mer specifikt är det tre saker 

som vi intresserar oss för - sakområden, aktörer och hur de värderas (Asp, 1986). Med 

sakområden menar vi de problem, lösningar och sakfrågor som aktualiseras när medier 

rapporterar om äldreomsorgen. Till exempel resursfördelning, kvalité och bemanning. 

Med aktörer menar vi personer men också organisationer som på olika sätt knyts till 

äldreomsorgen i nyhetsbevakningen. Till exempel politiker, personal och boende. Med 

värderingar menar vi om beskrivningen av sakområden och aktörer är neutral, positiv 

eller negativ och om värderingen är uttalad eller framträder som en tendens i artiklarna.  

Scenen 
Ett första steg i att beskriva mediebilden av äldreomsorgen är att skapa sig en 

uppfattning om hur pass omfattande den är. I praktiken handlar det helt enkelt om hur 

ofta det förekommer artiklar, krönikor, ledarstick och/eller insändare som helt eller 

delvis fokuserar på det som händer i eller runtomkring äldreomsorgen. Totalt omfattar 

materialet 1078 artiklar fördelade på fyra tidningar och två år. I Allehanda förekommer 

det 312 artiklar, i Dagbladet 287 artiklar i Kuriren 222 artiklar och i Posten 211 artiklar. 

I praktiken innebär det att bevakningen av äldreomsorgen omfattar ungefär en artikel 

varannan utgivningsdag i någon av de fyra tidningarna (figur 1). 
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Figur 1: Antal artiklar om äldreomsorgen i fyra lokala morgontidningar 2015 och 2018 
fördelat över år och månad (antal) 

 

Kommentar: i underlaget ingår alla typer av artiklar inklusive nyhetsartiklar, ledare, krönikor, debattartiklar/ 
insändare och övriga artikeltyper. 

 

Skillnaderna mellan tidningarna är på det hela taget försumbara men materialet i sin 

helhet visar att det finns skillnader mellan olika perioder. Störst är den om vi jämför 

december 2015 (25 artiklar) med oktober samma år (70 artiklar). Förklaringen till det 

senare, den stora mängden artiklar i oktober 2015, är en ovanligt stor mängd insändare i 

två av tidningarna. I Dagbladet rör det sig om ett stort antal insändare som fokuserar på 

anställdas arbetsvillkor, arbetsinsatser och relationen anställda/anhöriga. I Posten är det 

istället neddragningar i den kommunala budgeten och med det nedläggning av ett 

äldreboende som engagerar. 

En närmare granskning av underlaget (ej i figur) visar att variationen i mängden artiklar 

över perioden på det hela taget är resultat av en varierande mängd debattartiklar/ 

insändare. Skillnaderna i antalet nyhetsartiklar är mycket små. Värt att notera i samband 

med detta är att valrörelsen 2018 inte skiljer sig nämnvärt från bevakningen i övrigt. 

Antalet nyhetsartiklar i var och en av de fyra tidningarna under augusti och september 

2018 är på det hela taget desamma som under andra perioder. 

Förhållandet mellan nyhetsartiklar och andra typer av artiklar följer också på det hela 

taget samma mönster i alla fyra tidningarna. Debattartiklar/insändare den näst vanligaste 
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typen av artikel i underlaget näst efter nyhetsartiklarna. Övriga typer förekommer 

betydligt mer sällan (figur 2). 

 

Figur 2: Antal artiklar om äldreomsorgen i fyra lokala morgontidningar 2015 och 2018 
fördelat över typ av artikel (antal) 

 

 

Undantaget från det generella mönstret är det förhållandevis stora antalet 

debattartiklar/insändare i Posten. Här är antalet nyhetsartiklar (97) och antalet 

debattartiklar/insändare (96) på det hela taget detsamma. Avvikelsen kan förklaras med 

debatten i samband med neddragningarna i budgeten som nämndes ovan. Under den 

aktuella perioden publicerade Posten mer än en debattartikel/ insändare om dagen. Med 

en i övrigt begränsad bevakning av äldreomsorgen får en sådan ökning ett tydligt 

genomslag i materialet. I övrigt kan vi notera att antalet krönikor, ledarstick och andra 

typer av artiklar på det hela taget är försumbara i samtliga tidningar. 

Den totala mängden artiklar ger oss en fingervisning om bevakningens omfång men det 

är på många sätt ett oprecist mått på vilken betydelse äldreomsorgen tillskrivs i 

lokaljournalistiken. Dels därför att debattartiklar och insändare inte är journalistik dels 

därför att variationen mellan nyhetsartiklar är stor om vi ser till synlighet. Förutom valet 

att (inte) publicera en artikel gör redaktionerna en mängd andra val som på olika sätt 

bidrar till mediebilden. I tabell 1 redovisas några indikatorer som på olika sätt kan 

hjälpa oss att bättre förstå vilken betydelse äldreomsorgen får i de fyra tidningarnas 

bevakning. 
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Tabell 1: Andelen nyhetsartiklar om äldreomsorgen i fyra lokala morgontidningar 2015 och 
2018 som publicerats på första sidan, refererar till äldreomsorgen i rubrik, är bildsatt, har 
äldreomsorg som huvudämne och/eller har ett lokalt fokus (andel artiklar i resp. kategori). 

 Allehanda Dagbladet Kuriren Posten Alla 

      
Förstasida 7 15 12 16 12 

Ref. till äldreomsorg i rubrik 76 71 74 78 74 

Bild 57 78 72 95 72 

Äldreomsorg som huvudområde 77 68 69 71 72 

Lokalt fokus 88 86 95 91 89 

      

Antal 358 199 163 97 817 

Kommentar: resultaten baseras på innehållet i alla nyhetsartiklar som ingår i materialet. Siffrorna anger 
hur stor andel av artiklarna som uppfyller respektive kriterium. 

 

Ungefär var nionde artikel som ingår i undersökningen finns på någon av de fyra 

tidningarnas förstasidor. Skillnaderna mellan de olika tidningarna är små men det kan 

vara värt att notera att andelen bara är hälften i Dagbladet jämfört med de övriga tre. 

Dagbladet utmärker sig också i att andelen artiklar som är bildsatta är avsevärt färre än 

för de övriga tre. Posten å andra sidan har bildsatt i det närmaste alla artiklar som 

fokuserar på äldreomsorgen. Också värt att notera är att nio av tio artiklar i vårt material 

fokuserar på lokala förhållanden och att det ser likadant ut i samtliga tidningar. Det vill 

säga att det är den egna kommunens verksamheter som bevakas snarare än nationella 

företeelser. 
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Sakområden 

Utrymmet och artiklarnas synlighet skulle kunna betraktas som mediebildens konturer. 

Vad dessa konturer är fyllda med utgörs i sin tur av ett flertal komponenter varav 

sakinnehållet är en (tabell 2). 

 

Tabell 2: Förekomsten av olika sakområden i nyhetsartiklar om äldreomsorgen i fyra lokala 
morgontidningar 2015 och 2018 (procent) 
 

Allehanda Dagbladet Kuriren Posten Alla 

      
Org. och strukturering 6 10 3 5 6 
Tillgång 24 21 11 43 22 
Ekonomi 11 8 10 4 9 
Rekrytering och kompetensförsörjning 6 9 12 11 9 
Arbetsvillkor 8 10 14 8 10 
Kvalité och boendemiljö 28 17 23 9 22 
Ledning och organisering 8 9 5 7 8 
Aktiviteter för äldre 5 8 15 8 8 
Övrigt 4 7 7 5 6 
      
Summa 100 100 100 100 100 
      
Antal 2693 1844 1793 883 7213 

Kommentar: Resultaten baseras på innehållet i alla nyhetsartiklar som ingår i undersökningen. Vi har 
kodat varje stycke i artiklarna var för sig och vi har kodat alla förekommande sakområden i alla stycken. 
Det totala antalet sakområden är därför större än antalet artiklar. 

 

Det är två sakområden som dominerar rapporteringen om äldreomsorgen i de fyra 

tidningarna - dels tillgången på platser dels kvalité och boendemiljö. Artiklar om det 

tidigare fokuserar i huvudsak på förekomsten av äldreboenden, kötider, i vilken mån det 

(inte) finns platser, huruvida kommunen arbetar för att utöka antalet platser eller hamnar 

i situationer där de väljer att dra ner och/ eller skrivningar som pekar mot att det blir 

fler/färre äldre i kommunen. I artiklarna om boendemiljö och kvalité sätts de boendes 

trygghet i centrum, i vilken utsträckning det förekommer olyckor, vilken mat som 

erbjuds och annat som berör vardagslivet för de äldre.  

Dessa två kategorier utgör i det närmaste hälften av alla artiklar och värt att notera är att 

alla tidningar på det hela taget gör samma prioriteringar även om det finns några 

avvikelser från det generella mönstret. En sådan är Posten som ger frågan om tillgång 

till platser betydligt större utrymme platser än övriga tidningar. Vilket är ett resultat av 

kommunens förslag på neddragningar som också renderade det stora antalet 

debattartiklar/insändare som vi kunde notera tidigare. En prioritering som i första hand 

innebär att andelen artiklar om kvalité och boendemiljö minskar. En annan avvikelse är 

bevakningen i Kuriren som mer fokuserar på aktiviteter för de äldre, vad som händer på 

boendena i kommunen, olika typer av kulturaktiviteter, resor och annat som (inte) görs. 

En prioritering som i första hand görs på bekostnad av bevakningen av tillgången. 
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Aktörer 
Den andra komponenten i mediebilden är aktörerna. I tabell 3 redovisas fördelningen 

mellan tolv olika kategorier av aktörer som på ett eller annat vis är relevanta i 

sammanhanget.  

 

Tabell 3: Förekomsten av olika aktörer i nyhetsartiklar om äldreomsorgen i fyra lokala 
morgontidningar 2015 och 2018 (procent) 

 Allehanda Dagbladet Kuriren Posten Alla 

      
Politiker 13 16 14 24 15 
Förvaltning 15 13 12 13 13 
Koncern 3 2 3 1 3 
Myndighet 3 5 2 2 3 
Chefer 3 2 5 2 3 
Anställda 11 13 14 10 12 
Boende 16 13 14 8 14 
Anhöriga 4 2 2 2 3 
Utförare 18 16 17 16 17 
Äldre i allmänhet 3 3 2 4 3 
Intresseorg. 2 2 2 6 2 
Övriga 9 13 13 13 11 
Summa 100 100 100 100 100 
      
Antal 4266 2613 2911 1463 11253 

 

Kommentar: resultaten omfattar alla nyhetsartiklar som ingår i undersökningen. Vi har kodat varje stycke i 
artiklarna var för sig och vi har kodat alla förekommande aktörer i alla stycken. Det totala antalet aktörer är 
därför  större än antalet artiklar.    

 

I linje med tidigare kan vi snabbt konstatera att det råder påtaglig konsensus bland de 

fyra tidningarna om vilka aktörer som är viktiga och vilka som är mindre viktiga när 

äldreomsorgen ska bevakas. Om vi med viktiga menar vilka aktörer som förekommer 

oftast i nyhetsartiklarna. Det är på det hela taget fem grupper som förekommer oftare än 

andra. I första hand är det utförare dvs. de organisationer som tillhandahåller 

äldreomsorg, därefter är det organisationernas uppdragsgivare, dvs. politikerna, i tredje 

hand är det de boende därefter kommer förvaltningen och avslutningsvis anställda. 

Skillnaderna mellan dessa fem grupper är små och den avgörande skillnaden är snarare 

den mellan dessa fem och övriga. Den enda avvikelsen från det generella mönstret värd 

att notera är att kategorin ”politiker” förekommer betydligt mer frekvent i Posten än i 

övriga tidningar och att det i första hand sker på bekostnad av ”boende”. Och än en 

gång är det kommunens budgetförslag som får genomslag i bevakningen. 

Indelningen av aktörer ovan är på många sätt intuitiv utifrån att det tar utgångspunkt i 

enskilda aktörers uppdrag/relation till äldreomsorgen. Det betyder i och för sig inte att 

det är den enda möjliga indelningen. Tar vi utgångspunkt i senare tids reformer och att 

äldreomsorgen har öppnats upp för andra utförare än kommunerna själva är det till 
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exempel rimligt att dela in aktörerna i förhållande till driftsform. Det vill säga om det är 

aktörer som knyts till offentliga, privata eller ideella utförare (tabell 4). 

 

Tabell 4: Förekomsten av offentliga, privata, ideella och ospecificerade aktörer i 
nyhetsartiklar om äldreomsorgen i fyra lokala morgontidningar 2015 och 2018 (procent) 

 Allehanda Dagbladet Kuriren Posten Alla 

      
Offentlig 45 50 61 48 51 
Privat 26 16 15 11 19 
Ideell 4 2 8 11 5 
Ospecificerad 25 32 17 29 25 
      
Summa 100 100 101 99 100 
      
Antal 2209 1205 1498 559 5471 

Kommentar: resultaten baseras på innehållet i alla nyhetsartiklar som ingår i undersökningen. Vi har kodat 
varje stycke i artiklarna var för sig och vi har kodat alla förekommande aktörer i alla stycken. Det totala 
antalet aktörer är därför större än antalet artiklar.    

 

Offentliga aktörer förekommer betydligt oftare än privata och ideella i bevakningen av 

äldreomsorgen. Sett till helheten är varannan aktör i medierna knuten till offentliga 

verksamheter på ett eller annat sätt och det är kategorin ”ospecificerade”, dvs. aktörer 

som inte tillskrivs någon tillhörighet i artiklarna, som är den näst vanligaste.  

Även här gör tidningarna likande värderingar men det är värt att notera att Kuriren 

avviker. Där är sex av tio aktörer offentliga och det är ett resultat av att tidningen oftare 

skriver aktörernas sektorstillhörighet. Det vill säga - kategorin ”ospecificerade” är 

mindre än för övriga tidningar. 

Värdeomdömen 

Mediebildens tredje komponent är hur sakfrågor och aktörer värderas dvs. om det 

förekommer värdeomdömen eller andra skrivningar som innebär att artikeln kan 

betraktas som ”positiv” eller ”negativ”. Här finns det givetvis utrymme för 

godtycklighet och i det enskilda fallet kommer sannolikt olika aktörer värdera en och 

samma artikel på olika sätt. För att reducera risken för att resultaten ska bli allt 

slumpmässiga har vi kodat två olika typer av värdeomdömen ”uttalade” och ”tendens”. 

Att ett värdeomdöme är uttalat innebär att det förekommer uttalade lovord eller kritik av 

en aktör eller att ett sakområde beskrivs i explicita ordalag som bra eller dåligt. Ett 

exempel på ett uttalat positivt värdeomdöme skulle kunna vara ”Efter ledningens 

satsning på fortbildning har antalet fallolyckor på äldreboendet minskat med hälften”. 

Här knyts en handling till ett resultat vilket gör att det positiva ordalaget kan anses vara 

uttalat. Tendens innebär att det förekommer skrivningar som i allmänhet sätter ett 

sakområde eller en aktör inom äldreomsorgen i positivt eller negativ dager men där det 

saknas orsakssamband eller liknande. Ett exempel på negativ tendens skulle kunna vara 
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”Fortfarande lång väntan för att få plats på äldreboende”. Här finns det ingen som har 

gjort något dåligt men vi kan betrakta artikeln som ”negativ” utifrån att den fokuserar på 

något som beskrivs som ett problem. 

Hur de fyra tidningarna värderar äldreomsorgens aktörer och sakområden i allmänhet 

framträder med tydlighet i figur 3. 

 

Figur 3: Andelen innehåll om äldreomsorgen som är uttalat negativt, har en negativ 
tendens, är neutrala, har en positiv tendens eller är uttalat positiva i fyra svenska 
dagstidningar 2015 och 2018 (procent) 

 

Kommentar: resultaten baseras på innehållet i alla nyhetsartiklar som ingår i materialet. Vi har kodat varje 
stycke i artiklarna var för sig och vi har kodat alla förekommande aktörer och sakområden i alla stycken.   

 

Den löpande nyhetsbevakningen av äldreomsorgen i de fyra tidningarna är på det hela 

taget neutral. Tre fjärdedelar av materialet saknar värdeomdömen. I de fall materialet 

innehåller någon värdering är det i första hand med negativ tendens och i andra hand 

med uttalad kritik. Den negativa bevakningen omfattar ungefär en femtedel eller 

mindre. Den positiva bevakningen är följaktligen än mindre, ungefär fem procent har en 

positiv tendens eller är uttalat positiva. 

Skillnaderna mellan de fyra tidningarna är små även om Allehanda utmärker sig med en 

större andel innehåll med, i första hand, negativ tendens. Noterbart är att tidningen 

också publicerar mer innehåll som är uttalat negativt. 

Om skillnaderna mellan de fyra tidningarna är små när det kommer till värdeomdömen i 

allmänhet är skillnaderna mellan olika sakområden något större (figur 4) 
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Figur 4: Andelen innehåll om äldreomsorgen som är uttalat negativt, har en negativ 
tendens, är neutralt, har en positiv tendens eller är uttalat positiva i förhållande till 
sakområde i fyra svenska dagstidningar 2015 och 2018 (procent) 

 

Kommentar: resultaten baseras på innehållet i alla nyhetsartiklar som ingår i materialet. Vi har kodat varje 
stycke i artiklarna var för sig och vi har kodat alla förekommande sakområden i alla stycken.   

 

Bevakningen av äldreomsorgen är i huvudsak neutral även om vi tar utgångspunkt i 

olika sakområden. I något fall är på det hela taget all rapportering neutral som för 

”Organisering och strukturering”. I förhållande till positiva tendenser och att vara uttalat 

positiv är skillnaderna försumbara så det är primärt förekomsten av negativa tendenser 

eller uttalad kritik som är förekommande i de fall som journalistiken vilar på omdömen. 

I första hand är det i förhållande till ”Arbetsvillkor” som andelen negativ journalistik är 

mer omfattande. Här har mer än tre av tio förekomster en negativ tendens och mer än 

var tionde förekomst innehåller en uttalad kritik. Många gånger är det hög 

arbetsbelastning och personalens upplevelser av räcka till som står i fokus i 

bevakningen. ”Kvalité och boendemiljö” är ett annat område som oftare förekommer i 

negativa sammanhang och en återkommande inramning är anhöriga som på olika sätt 

ställer sig kritiska till omsorgen de äldre får. Två ytterligare områden som i större 

utsträckning får negativ uppmärksamhet är ”Ekonomiska förutsättningar” och 

”Rekrytering och kompetensförsörjning”. 

Motsvarande mönster, att bevakningen på det hela taget är neutral, blir tydligt om vi 

jämför olika aktörer (figur 5). 
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Figur 5: Andelen innehåll om äldreomsorgen som är uttalat negativt, har en negativ 
tendens, är neutral, har en positiv tendens eller är uttalat positiv i förhållande till aktörer i 
fyra svenska dagstidningar 2015 och 2018 (procent) 

 

Kommentar: resultaten baseras på innehållet i alla nyhetsartiklar som ingår i materialet. Vi har kodat varje 
stycke i artiklarna var för sig och vi har kodat alla förekommande aktörer i alla stycken.   

 

I den mån det förekommer negativa tendenser eller uttalad kritik mot någon aktör så är 

det i första hand ”Koncerner” som möter detta. Ungefär 10 procent av förekomsterna 

har en negativ tendens och många gånger är det artiklar som knyter händelserna vid ett 

enskilt boende till huvudmannen. Vilket i sin tur är förklaringen till varför ”Utförare” är 

den kategori som får näst mest negativ uppmärksamhet. Noterbart är att kategorierna 

”Intresseorganisation” ”Anhörig” och ”Boende” endast förekommer i ”Neutrala” 

sammanhang. 

Vi har också analyserat mediernas värdeomdömen med fokus på de fyra olika 

huvudmännen och mönstret består. Bevakningen av äldreomsorgen är till stora delar 

neutral även ur detta perspektiv. Andelen omdömen är på det hela taget marginell och i 

de fall de förekommer är de oftast med negativ tendens. I de sammanhangen är andelen 
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omdömen marginellt större för privata aktörer. Vilket å andra sidan också gäller för 

andelen positiva omdömen (figur 6). 

 

Figur 6: Andelen innehåll om äldreomsorgen som är uttalat negativt, har en negativ 
tendens, är neutral, har en positiv tendens eller är uttalat positiv i förhållande till utförare i 
fyra svenska dagstidningar 2015 och 2018 (procent) 

 

Kommentar: resultaten baseras på innehållet i alla nyhetsartiklar som ingår i materialet. Vi har kodat varje 
stycke i artiklarna var för sig och vi har kodat alla förekommande aktörer i alla stycken.   

 

Den samlade mediebilden av äldreomsorgen 
Så långt har vi beaktat mediebildens olika komponenter var och en för sig. På så vis har 

vi fått en överskådlig bild av omfattningen, vilka sakområden och aktörer som är mer 

eller mindre synliga och i vilken utsträckning bevakningen är positiv, negativ eller 

neutral. Nästa steg innebär att vi tar hänsyn till samtliga aspekter för att på så vis få 

möjlighet att uttala oss om den samlade mediebilden av äldreomsorgen. För att kunna 

göra detta behöver vi ta hänsyn till aktörers och sakområdens synlighet dvs. mängden 

material, materialets placering, om det är bildsatt, om sakområdet/aktören förekommer i 

rubriken etc. Vi behöver också ta hänsyn till hur aktörer och sakområden behandlas dvs. 

förhållandet mellan positiva och negativa värdeomdömen och förhållandet mellan 

material med och utan värdeomdömen. Resultatet av detta presenteras i figur 7. 
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Figur 7: Den samlade mediebilden av äldreomsorgen i fyra svenska dagstidningar 
(synlighet och AB-index)  

 

Kommentar: Synlighet motsvarar antal stycken som nämner respektive aktör/sakområde. Till det kommer 
att varje gång en aktör/ sakområde återfinns på första sidan, i rubriken, i en artikel som har äldreomsorg 
som huvudområde, på bild i eller bildtext, i en billboard eller i en faktaruta så har vi adderat ytterligare en 
förekomst.  

AB-index är ett sätt att mäta behandlingen av aktörer och sakmområden. Värdet har beräknats genom att 
vi har adderat alla positiva förekomster och subtraherat med antalet negativa. Differensen har sedan 
dividerats med det totala antalet förekomster. På samma sätt som för synlighet har vi beaktat både antalet 
faktiska förekomster och dessutom tagit hänsyn till om aktören/sakområdet återfinns på första sidan, i 
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rubriken, i en artikel som har äldreomsorg som huvudområde, på bild i eller bildtext, i en billboard eller i en 
faktaruta. Kategorin löper från -100 till +100. 

För att göra figuren mer överskådlig har vi exkluderat alla kategorier som har ett AB-index på 0 vilket är 
Boende, offentligt (1530), Anställd, offentlig (1453), Boende ospecificerat (1056), Äldre i allmänhet (671), 
Anställd privat (483), Boende privat (460), Anhörig offentligt (356), Intresseorganisation (249), Anhörig 
ospecificerat (182), Boende ideell (155), Anhörig privat (154), Anställd, ideellt (113), Arbetsgivar- 
branschorganisation (79), Anhörig ideellt (18), Siffran i parentes anger synlighetsvärdet. 

 

Den mediebild som blir tydlig i figur 8 är på inget vis överraskande utifrån vetskapen 

om de enskilda komponenterna. Det är snarare så att det vi redan vet ytterligare 

förstärks. På det hela taget kan vi konstatera att 1) Mediebilden domineras av beställare 

och utförare. I första hand är det politiker och förvaltningen (beställare) och de som 

levererar äldreomsorg (utförare, chefer och anställda) som uppmärksammas i 

nyhetsjournalistiken. Övriga aktörer, de som brukar omsorgen och de som på annat sätt 

berörs för en många gånger undanskymd tillvaro. 2) Bevakningen av äldreomsorgen är i 

huvudsak neutral men har en negativ tendens. Rapporteringen om äldreomsorgen 

innehåller sällan värdeomdömen men i det fall det förekommer är de i huvudsak 

negativa vilket innebär att den får en negativ tendens sett till helheten. 3)I första hand 

är det sakområden, snarare än aktörer, som uppmärksammas negativt. I första hand är 

det två sakområden som ställs inför detta ”Arbetsvillkor” och ”Kvalité och 

boendemiljö”.  På det hela taget är det bara en aktörskategori som sticker ut i 

sammanhanget och det är ”Chefer i ideell verksamhet”. En kategori som å andra sidan 

får ytterst lite uppmärksamhet. 4) Med ökande synlighet minskar värderingen 

Sambandet mellan synlighet och värdering är negativt. Det vill säga – ju mer synlighet 

en aktör eller ett sakområde ges ju mer neutral är bevakningen. I praktiken är det ett 

resultat av att vissa aktörer och sakområden lever i medieskugga och att de bara 

uppmärksammas när det händer något oväntat eller tillspetsat vilket renderar negativa 

värdeomdömen. 

Slutsatser 
Mediebilden av äldreomsorgen är på många sätt tydlig och med det också förutsägbar. 

Bevakningen i de fyra tidningarna följer ett etablerat mönster som liknar det som gäller 

för mycket annat inom lokaljournalistikens bevakningsområden. Det är vad man skulle 

kunna beskriva som en redovisande journalistik som primärt fokuserar på enstaka 

händelser som binds samman av det faktum att de fokuserar på samma verksamhet, 

snarare än en journalistisk idé. I materialet vi har analyserat förekommer inga 

genomgripande försök till granskningar, problematiseringar eller analyser och det 

journalistiska angreppssättet är på det hela taget bestående oberoende av händelse.  

Med det går det också att beskriva mediebilden som händelsestyrd. Det är när det 

händer något i verksamheterna eller när aktörer tar initiativ som äldreomsorgen 

uppmärksammas. Det är sällan som bevakningen avviker från det normala och vid de få 

tillfällen som det förekommer är det ofta efter initiativ från aktörer som har intressen 

och som driver sakfrågor. Det vill säga, mediebilden är många gånger ett resultat av 

avvikande händelser i verksamheten, politiska strider och utspel där medierna primärt 

fungerar som en arena för områdets huvudaktörer. 
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En tredje egenskap är mediebildens fokusering på ett relativt litet antal sakfrågor och 

aktörer. När det kommer till sakområden är det primärt platstillgång och boendemiljö 

som är de återkommande och dominerande. Mönstret går igen när det kommer till 

aktörer. Även här är det primärt två kategorier som ges utrymme. Dels förvaltningen 

dels offentliga utförare. Andra sakområden och andra aktörer för en tillvaro mer i 

skymundan och i vissa fall är de i stort sett frånvarande. Till exempel aktörer knutna till 

ideella boenden. 

I linje med mycket annan journalistik tenderar äldreomsorgens mediebild vara negativ. 

Det är få sakområden och/eller aktörer som har en bild som är samlat positiv. Det 

betyder i och för sig inte negativismen är stark, det handlar snarare om att innehållet 

tenderar att fokusera på saker som inte fungerar som de ska och att det med det kommer 

ett ansvarsutkrävande. Ett påtagligt undantag finns dock och det är frågan om de 

anställdas arbetsvillkor. Här är både förekomsten av negativa händelser och uttalad 

kritik starkare än i något annat sammanhang. Att arbeta i äldreomsorgen är förenat med 

en tuff arbetsmiljö så som det beskrivs i nyhetsbevakningen. Personalens situation 

måste i sin tur ses i ljuset av verksamhetens förutsättningar i stort vilket innebär att 

frågor om boendemiljö och kvalité också renderar förhållandevis mer negativ 

uppmärksamhet. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att mediebilden av äldreomsorgen i fyra svenska 

dagstidningar inte genererar några större överraskningar. Bevakningen följer ett antal 

mönster som är kända sedan tidigare med en upptagenhet vid (i vid bemärkelse)  

politiska aktörer, några få sakfrågeområden och med en negativ tendens. Huruvida den 

bilden är rimlig råder det säkert delade meningar om men det finns anledning att peka 

på att journalistikens uppmärksamhet är begränsad. När journalistiken blir 

händelsestyrd och primärt fokuserar på enstaka händelser kommer mediebilden att 

präglas av en mindre uppsättning aktörer. Det innebär dels att vissa frågor sällan, eller 

aldrig, aktualiseras dels att visa aktörer sällan får möjlighet att beskriva sina 

erfarenheter eller för den sakens skull möta granskning. Om vi då beaktar att 

lokaljournalistiken många gånger är en central informationskälla och att äldreomsorgen 

är en stor post i den kommunala verksamheten finns det ändå anledning att reflektera 

över resultatet I första hand utifrån läsarnas möjligheter att skapa sig en rimlig bild av 

äldreomsorgens olika verksamheter. 
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Metodbilaga 
I undersökningen ingår fyra lokala morgontidningar. Urvalet baseras delvis på urvalet i 

projektet Medialisering av, i och mellan organisationer – förekomst, dynamiker och 

konsekvenser i den privata, den offentliga och den ideella sektorn. Där studeras två 

kommuner som dels har det gemensamt att det finns äldreboenden som drivs av 

kommunen, privata företag eller ideella organisationer dels skiljer sig åt såtillvida att 

den ena kommunen har flera lokala nyhetsredaktioner på orten inklusive radio- och TV-

redaktioner. I den andra kommunen ligger redaktionen för den lokala morgontidningen i 

grannkommunen.  

För att få ett större material och på så vis öka våra möjligheter att uttala oss i generella 

termer valde vi att inkludera ytterligare två tidningar i vårt material. Urvalsprincipen var 

att det skulle finnas äldreboenden med kommunen, företag och ideella organisationer 

som huvudmän. Vidare skulle det vara tidningar som finns i kommuner som påminner 

om de två första utifrån SKR:s klassificering av kommuner (SKR, 2019b). 

Inom ramen för projektet har vi också gjort intervjuer med kollektivanställda och chefer 

på äldreboenden, tjänstepersoner i den kommunala förvaltningen och politiker. I 

samtliga fall har vi utlovat anonymitet för enskilda respondenter. För att minska risken 

för att den röjs har vi valt att inte redovisa namnen på vare sig kommunerna eller 

tidningarna i den här rapporten. 

Underökningen omfattar två år 2015 och 2018. Det senare för att det var då som vi 

gjorde intervjuerna i de båda kommunerna det tidigare för att det inte var ett valår. Från 

tidigare vet vi att bevakningen av politik skiljer sig beroende på om det är valår eller 

inte (Falasca, 2014) och vi ville undvika en sådan snedvridning i vår studie. 

Urval av artiklar 

För att identifiera artiklar om äldreomsorgen i tidningarna har vi använt oss av 

Mediearkivet och följande sökord: Äldreomsorg*, Äldrevård*, Äldreboende*, 

Demensboende*, Demensvård*, Trygghetsboende*, Äldreförvaltning*, Seniorboende*, 

Omsorgsboende*, Omvårdnadsboende* 

Listan med sökord är validerad på så vis att vi inledningsvis använde en uppsättning 

sökord som vi kompletterade efterhand som vi läste artiklarna. Därefter noterade vi 

vilka ord som förekom i vilka artiklar och gjorde en bedömning om det aktuella 

sökordet genererade unika sökträffar och om artiklarna var relevanta för studien. 

För att anses vara relevant ska en artikel fokusera på äldreomsorgen. Om den bara 

förekommer som ett exempel eller som en del av en uppräkning har artikeln 

exkluderats. Detsamma gäller för personporträtt eller andra artiklar som i huvudsak 

handlar om en person eller företeelse där äldreomsorgen bara nämns för att den är 

knuten till personen eller företeelsen. 

Kodning av artiklarnas karaktär 

Alla artiklar kodades av en och samma person. Alla artiklar kodades på styckenivå. Det 

innebär att varje artikeldel bedöms var och en för sig och huruvida den har relevans för 
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studien, dvs. fokuserar på äldreomsorg. Det är alltså fullt möjligt att bara tre stycken i 

en artikel kodas om övriga handlar om andra saker.  

Kodningen baserades i första hand på innehållet i den aktuella artikeldelen om det inte 

är nödvändigt att ta hänsyn till andra delar för att få förståelse för innebörden. Behövdes 

det mer information tog vi först och främst hänsyn till de delar som låg i direkt 

anslutning till den del som kodades. Det var till exempel ingressen som var till stöd för 

kodningen av rubrik och på samma sätt kodades bild och bildtext i första hand i 

förhållande till varandra osv. 

För alla artiklar kodade vi vilken typ av artikel det var. Vi skilde ut fem olika typer 1) 

nyheter, 2) krönikor, 3) ledare, 4) debattartiklar/insändare och 5) ”annat” 

Resterande variabler kodade vi bara om det var en nyhetsartikel 

 Förstasida - Om artikeln förekommer på första sidan av tidningen eller ej. 

 Huvudområde - om artikeln i huvudsak handlar om äldreomsorgen eller om 

annat 

 Artikeldel – om det var 1) rubrik; 2) ingress; 3) brödtext, 4) bild eller bildtext 

eller 5) en faktaruta 

 Fokus - om artikeldelen fokuserar på lokala och/eller nationella förhållanden. 

Kodning av artiklarnas innehåll 

När vi kodade artiklarnas innehåll var det tre saker vi fokuserade på i enlighet med Asps 

(1986) definition av mediebilden: sakområden, aktörer och värdeomdömen. För 

samtliga gäller att vi i första hand kodade innehållet utifrån vad som står i den aktuella 

artikeldelen om det inte är nödvändigt att ta hänsyn till andra delar för att få förståelse 

för innehållet. I första hand tas i så fall hänsyn till de delar som ligger i direkt anslutning 

till den del som kodas. Det är till exempel i första hand ingressen som ska vara till stöd 

för kodningen av rubrik och på samma sätt kodas bild och bildtext i första hand i 

förhållande till varandra osv. 

När vi kodade sakområde tog vi fasta på vad artikeln handlar om och vi skilde ut nio 

olika områden enligt följande: 

 Organisering och strukturering - Konkurrens, privatisering, huvudmannaskap 

(vem som ska få driva, eller som driver äldreboenden) och annat som på ett 

övergripande sätt, ställer frågan om äldreomsorgens organisering (som system) i 

fokus. 

 Tillgång - Förekomst av äldreboenden, tillgång på platser, utökning/neddragning 

av platser, skrivningar som pekar mot att det blir fler/färre äldre i kommunen 

etc.  

 Ekonomiska förutsättningar - Resurstilldelning, kostnader för verksamheten, 

produktivitet, effektivitet, ökade kostnader, minskade anslag. 

 Rekrytering och kompetensförsörjning - Behov av personal, vilka som väljer att 

arbeta i äldreomsorgen, förekomsten av (o)utbildad personal, 

kompetensutveckling. 

 Arbetsvillkor - Anställdas arbetsmiljö, schemaläggning och andra faktorer som 

på olika sätt formar personalens arbetsvillkor. 
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 Kvalité, boendemiljö - Trygghet, förekomst av olyckor skador etc. hos äldre, 

mat etc.  

 Ledning och organisering av äldreboenden - Hur verksamheten är organiserad i 

enskilda organisationer, teknisk utveckling och andra former av system för att 

bedriva verksamheten. Här ryms också tekniska system och annat som används 

för styra och/eller kontrollera verksamheten. Vidare ryms frågan om 

boendeformer 55+, demensboende etc i denna variabel. 

 Aktiviteter för äldre - Vad som händer på boenden för de äldre, kulturaktiviteter, 

resor och annat som (inte) görs. 

 Övrigt - Andra sakområden som lyfts fram i förhållande till äldreomsorgen men 

som inte ryms i någon av ovanstående. 

När vi kodade aktörer tog vi fasta på vem artikeln handlar om och vi skilde ut 16 olika 

aktörer: 

 Politisk ledning - politiker eller parti i politisk ledning 

 Politisk opposition - politiker eller parti i politisk opposition 

 Lokal politisk församling - T.ex. när det skrivs ”kommunfullmäktige”, eller 

”nämnden” och de lyfts fram som aktörer. 

 Förvaltning - Exempelvis administratör, kommunavdelning eller tjänstemän i 

kommunen. När “Kommunen” nämns som aktör kodades även det i denna 

kategori. 

 Koncern - Kodas för privata och/eller ideella vårdhem när en koncern eller 

moderorganisation omnämns. 

 Myndighet - Myndighet eller representant för myndighet. 

 Chef boende 

 Personal boende 

 Boende inom äldrevård 

 Anhörig till boende 

 Utförare  

 Äldre - Används när det refereras till “äldre” personer över pensionsåldern. 

 Intresseorganisation - (Representant för) pensionärsorganisation eller liknande. 

 Fackförening - (Representant för) facklig organisation som företräder anställda 

vid boendena. 

 Arbetsgivar- eller branschorganisation - (Representant för) Arbetsgivar- eller 

branschorganisation som företräder utförare. 

 Övriga - Aktör som ej ingår i någon av de ovanstående aktörskategorierna. 

För kategorierna Chef boende, Personal boende, Boende inom äldrevård, Anhörig till 

boende och Utförare gjorde vi dessutom skillnad på om aktörerna representerade ett 

kommunalt, privat eller ideellt boende eller om sådan referens saknades. För att 

driftsformen skulle kodas skulle det anges explicit i artikeln.  

När vi kodade valens tog vi fasta på värdeomdömen i artiklarna. Dvs. skrivningar som 

innebär att artikeln kan betraktas som ”positiv eller ”negativ”. Vi kodade två olika typer 

av valens ”uttalad” och ”tendens” men bara en kunde förekomma i en och samma 

artikeldel. Förekommer båda ges ”uttalad” företräde.  

Uttalad valens innebär att det förekommer uttalade lovord eller kritik av en aktör eller 

att en händelse/företeelse/förändring beskrivs i explicita ordalag som bra eller dålig. Det 
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gör ingen skillnad om det är den journalistiska rösten eller någon annan som uttalar sig. 

Däremot kodade vi inte självberöm/självkritik. 

Tendens innebär att det förekommer skrivningar som i allmänhet sätter ett sakområde 

eller en aktör inom äldreomsorgen i positiv eller negativ dager men där det saknas 

orsakssamband och liknande.  

Ett exempel på uttalad positiv valens skulle kunna vara ”Efter ledningens satsning på 

fortbildning har antalet fallolyckor på äldreboendet minskat med hälften”. Här knyts en 

handling till ett resultat vilket gör att det positiva ordalaget kan anses vara uttalat. Ett 

annat (negativt fiktivt) exempel skulle kunna vara ”Stora budgetneddragningar riskerar 

säkerheten i äldreomsorgen”. 

Motsvarande för negativ tendens skulle kunna vara ”Fortfarande lång väntan för att få 

plats på äldreboende”. Här finns det ingen som har gjort något dåligt men vi kan 

betrakta artikeln som ”negativ” utifrån att den fokuserar på något som beskrivs som ett 

problem. 

Valens kodades för varje sakområde och för varje aktör. 
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