
Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF 

Campus Norrköping 
 
 

Äldre och rädslans paradox 
 

Konstruktionen av hotets och rädslans 
samhälle 

Emanuel Åhlfeldt 

Magisteruppsats från Utbildningsprogrammet för Samhälls- och kulturanalys 
 

ISRN: LiU-ITUF/SKA-D--05/13--SE 

 
 
 
 
 

Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping 



 

 

 

Äldre och rädslans paradox 
Konstruktionen av hotets och rädslans samhälle 

 

Emanuel Åhlfeldt 
 
 
 
 

Handledare: Anna-Liisa Närvänen 
 
 
 
 

D-uppsats år 2005 
 

ISRN: LiU-ITUF/SKA-D--05/13--SE 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Inst i tut ionen för tematisk 
u tb i ldn ing  och  forskn ing  



 
 Institution, Avdelning 

Department, Division 
Institutionen för tematisk utbildning och 
forskning 
Samhälls- och kulturanalys 

Datum 
Date 
2005-06-07 

Språk 

Language 
 
_x__Svenska/Swedish 
 
____Engelska/English 

Rapporttyp 
Report category 
 
______AB-uppsats 
______C-uppsats 
__x___D-uppsats 
______Examensarbete 
______Licentiatavhandling 
______Övrig rapport 
 

ISRN 
LIU-ITUF/SKA-D--05/13--SE 
 
ISSN 
 
ISBN 
 
Handledare: Anna-Liisa Närvänen  

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/ituf/ 
 
Titel  

Äldre och rädslans paradox – Konstruktionen av hotets och rädslans samhälle  
Title 
Old Age and the Paradox of Fear – Constructing a Society of Threat 
 
 
 
Sammanfattning 

Abstract 
The aim of this thesis is to examine the fear of crime in old peoples lives. Notwithstanding that the age category is 
exposed to crime to a low degree, old people are experiencing a great fear of crime relative younger people. This is 
the paradox of fear, also recognized in gender studies. The question is how this paradox can be understood. To 
answer this, twelve elderly men and women have been interviewed and the reports about crime in the local 
newspaper, Norrköpings Tidningar, has been analyzed, through discourse analysis.  

The discursive construction of fear is here discussed in terms of discourses of a fearful society, and stereotypes 
of old age. The hegemonic discourse of old age is collaborating with a discourse, in this paper called the discourse of a 
threatening society. Old peoples fear is produced, through the interplay of these discourses, because they are objectified 
and seen as victims alongside with a construction of an ever-present threat.    
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1 Inledning 
Under år 2004 har jag arbetat med en pilotstudie om äldre och deras tillvaro på några olika 
dagcentraler.1 Syftet var att studera dagcentralens betydelse för äldres identitet och förhållande till 
samhälleliga stereotyper om äldre. Genom de intervjuer som ingick i studien framgick att äldre i 
stor utsträckning är rädda och därför undviker att röra sig ute under dygnets mörka timmar. 
Detta väckte mitt intresse och jag beslöt att gå vidare i ämnet för att försöka förstå vad som ligger 
bakom denna rädsla. 

Ett enkelt svar skulle hypotetiskt kunna vara att äldre är en särskilt utsatt grupp. Enligt 
uppgifter från Statistiska centralbyrån är äldre dock en grupp som mycket sällan råkar ut för brott 
eller hot. Den yngsta åldersgruppen i statistiken, 16-24 år, löper störst risk att utsättas för våld 
eller hot och därefter minskar risken successivt med stigande ålder. Risken att personer mellan 16 
och 24 år ska utsättas är 9 gånger högre än för personer 65-74 år och 14 gånger högre än för dem 
mellan 75 och 84 år.2 Med andra ord är yngre personer betydligt mer utsatta för våld än äldre. 

Dock visar statistik att äldre känner större oro och begränsas mer från att gå ut på kvällen till 
följd av oro för överfall, rån eller annat ofredande. Ungefär 25 procent i kategorin 65-74 år har 
undvikit att gå ut till följd av detta under år 2000 och cirka 35 procent av dem mellan 75 och 84 
år. Av personer mellan 16 och 34 år uppger knappt 15 procent att de undvikit att gå ut till följd 
av detta.3 Det är med andra ord ungefär dubbelt så stor andel av de äldre som begränsas av 
rädslan jämfört med de yngre. 

Detta att de minst utsatta känner störst oro och begränsas mest är en paradox som 
uppmärksammats inom forskningen, bland annat i förhållandet mellan män och kvinnor där 
statistiken visar på samma fenomen. Det vore lätt att utifrån siffrorna beskriva kvinnor och äldre 
som irrationella och kanske räddhågsna och mesiga. Flera gånger har även denna slutsats dragits 
och det är utifrån detta jag i denna uppsats tar mitt avstamp. Jag tror nämligen inte att vare sig 
kvinnor eller äldre är mer irrationella än män och yngre och följaktligen finns andra grunder för 
att förstå fenomenet.  

Inom genusforskningen förklaras paradoxen bland annat av de roller kvinnor och män 
uppfostras till att identifiera sig med.4 Kvinnor växer upp i ett samhälle där de lär sig att se sig 
själva som offer medan män ofta ser sig som starka och oövervinnerliga. I denna studie kommer 
jag att undersöka om liknande förklaringar kan tillämpas på äldre eller om man måste söka andra 
förklaringsmodeller. Det jag med säkerhet vågar säga så här långt är att den faktiska 
överfallsstatistiken inte tycks grundlägga rädslan, utan den måste uppkomma på något annat sätt. 
Detta något annat är sökljuset inriktat mot i denna studie.  
 
                                                 
1 Emanuel Åhlfeldt, (2005) Dagcentralen som plats, diskurs och identitet – Att vara äldre bland stereotyper (Kommande) Tema 
Äldre och åldrande, Linköpings universitet 
2 Lars Häll, Offer för våld och egendomsbrott 1978-2002 (SCB, 2004) s. 8, 42-43 
3 Häll, (SCB, 2004) s. 87 
4 Birgitta Andersson, Rädslans rum – trygghetens rum – ett forskningsobjekt om kvinnors vistelse i trafikrummet (VINNOVA 
rapport VR 2001:32 ) www.vinnova.se s. 26 
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Syfte och frågeställningar 
Min förförståelse utifrån min tidigare studie var att äldre lever en tillvaro där rädsla spelar en 
avgörande roll, och att de är mer rädda för brott än andra samhällsgrupper. Syftet med studien är 
att genom intervjuer med äldre undersöka deras rädsla för brott, hur den yttrar sig, vilka 
konsekvenser den får och hur den kan förklaras. Dessutom är syftet att studera informanternas 
lokaltidning, Norrköpings Tidningar, för att se om det tycks finnas eventuella interdiskursiva 
kopplingar mellan informanternas berättelser och tidningens artiklar som fokuserar på brott och 
brottslighet i lokalmiljön. De frågeställningar jag besvarar genom rapporten är:  
 

• Hur beskriver informanterna sin och andra äldres rädsla?  
• Hur beskriver de, i intervjuerna, samhället och det de upplever som hotfullt? 
• På vilket sätt rapporterar Norrköpings Tidningar om brott mot äldre, och vilka 

föreställningar om samhället reproduceras i rapporteringen om brott? 
• Vilken funktion har den maktstruktur som kontrollerar äldres liv, den så kallade 

åldersordningen, för deras upplevda rädsla?  
• Hur konstrueras äldres rädsla inom den diskursiva verkligheten? 

 

Rapportens upplägg 
I rapportens nästkommande, andra del, presenteras studiens teoretiska ramverk. Det utgörs av 
teorier om rädsla, äldre och åldrande och diskursanalys. Tredje delen beskriver studiens metod 
och arbetsprocessen. Där reflekterar jag även över en rad metodproblem och etiska 
förhållningssätt och för en diskussion om hur kritisk forskning av nödvändighet bedrivs utifrån 
ett ”etisk grundplan”. Den fjärde delen utgörs av analysen, som delas upp i två delar. I den första 
fokuseras rädsla och beskrivningar av samhällsklimatet utifrån intervjuer och artiklar, och i den 
andra höjs abstraktionsnivån i en vidare diskussion av det som kommit upp i första delen av 
analysen. Rapportens femte del består av en slutdiskussion där resultaten kort sammanfattas och 
diskuteras. Diskursanalysen som metod, frågor om agens och den fysiska verkligheten 
problematiseras. Slutdiskussionen knyter även an till metodkapitlets avsnitt om den kritiska 
forskningens ”etiska grundplan”. 

Längst bak i rapporten finns en kort sammanfattning av studiens empiri, teori, metod och 
resultat. 
 

2 Teoretisk referensram  
I detta kapitel redogör jag för studiens teoretiska ramverk. Jag skriver utifrån ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv och inom ramen för detta lyfter jag fram teorier och 
teoretiska resonemang om rädsla, åldersordning och diskursanalys. Eftersom det finns lite tidigare 
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forskning om äldres rädsla så använder jag teorier om kvinnors rädsla som en utgångspunkt för 
diskussion om äldre och rädsla. För att göra det används teorier om åldersordningen, som i likhet 
med genusordningen är en samhällelig maktstruktur. Sista delen av detta teorikapitel behandlar 
diskursanalys. Inledningsvis ges där en bred bild som sedan snävas in mot den diskursteori som 
utvecklats av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Diskursanalysen skall inte ses som uteslutande 
teori utan den återfinns i gränslandet mellan teori och metod. Jag har dock valt att presentera 
diskursanalysen samlad under en och samma rubrik i detta teorikapitel. 

Studien bygger delvis på tidningsartiklar och jag använder därför även teorier om mediernas 
betydelse för den sociala verkligheten. Dessa presenteras dock inte i ett eget avsnitt utan förs in i 
den löpande texten på de ställen de är relevanta.  

 

Rädsla 

I detta avsnitt presenteras teorier om rädsla, huvudsakligen utifrån Esther Madriz bok Nothing bad 
happens to good girls, som behandlar kvinnors rädsla för brott i Nordamerika. Jag knyter hennes 
teori till diskursanalysen, som är min analysmetod, och teorier om åldersordningen, som är den 
andra delen av studiens teoretiska ramverk. Resonemangen om diskursanalys och åldersordning 
fördjupas dock inte här utan dessa perspektiv återkommer i senare kapitel. 

Tidigare forskning visar konsekvent att kvinnor och äldre är mer rädda för brott än män och 
yngre. Kvinnor och äldre anpassar även sitt beteende mer för att inte utsättas för brott. 
Exempelvis är äldre och kvinnor med funktionshinder eller nedsatt hälsa mer benägna att 
undvika folksamlingar, kollektivtrafik och nattaktiviteter. Äldre undviker överhuvudtaget att gå ut 
i större utsträckning än yngre.5 Rädslan som de äldre i Madriz studie känner är ofta så stor att de 
inte har möjlighet att njuta av livet som pensionär. Samtidigt visar forskningen att kvinnor och 
äldre i mindre grad är utsatta för brott. Detta förhållande, att de grupper som i lägst grad utsätts 
för brott upplever störst rädsla, kallas rädslans paradox (paradox of fear).6

Rädslan kan till viss del förklaras med att kvinnor socialiseras in i vissa roller och 
uppfattningen av sig själva som offer. Enligt dominerande, samhälleliga föreställningar är kvinnan 
fysiskt och mentalt sårbar, hon är svag, maktlös och passiv. Mannen representerar istället styrka, 
kraft och aktivitet.7 Detta förhållande fångar även äldre mäns situation, eftersom de på samma 
sätt som kvinnan är förknippade med sårbarhet och fysisk svaghet genom sin tillhörighet i 
gruppen äldre. Rädslan är beroende av vilken position personen har i den sociala strukturen av 
klass, kön, ålder och etnicitet.8 Äldre är i enlighet med åldersordningen positionerade i en utsatt 

                                                 
5 Häll, (SCB, 2004) s. 87  
Esther Madriz, Nothing bad happens to good girls – Fear of Crime in Women´s Lives (Los Angeles, 1997) s. 67, 118-119,  
6 Madriz, (1997) s. 11 
7 Madriz, (1997) s. 14-15 
8 Andersson, (2001) s. 26, Madriz, (1997) s. 54 
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position associerad med utanförskap, beroende och svaghet9 vilket, enligt mig, gör att de kan 
analyseras utifrån Madriz tankar om en offerroll. 

Rädslans paradox förklaras, enligt Madriz, även av det ständiga och vardagliga sexuella 
trakasseri kvinnor måste utstå. Detta trakasseri, som ofta uppfattas som oskyldigt eller normalt, är 
en konstant påminnelse om mäns överordnade maktställning. Kvinnor betraktas som objekt och 
det får till följd att de avhumaniseras vilket i sin tur är det första steget mot att kunna bli 
dominerad och ett våldsoffer.10 Medierna framställer, enligt Madriz, kvinnan som offer i 
oproportionerligt hör grad vilket skapar föreställningen om kvinnan som ett offer. Hon menar att 
kvinnan begränsas och kontrolleras av rädslan och föreställningar kring hot, våld, gärningsmän 
och offer.11 Kvinnor är dock inte de enda som avhumaniseras, resonemanget kan föras vidare så 
att det även omfattar äldre. Enligt Haim Hazan är äldre i den västerländska kulturen 
avhumaniserade och betraktade som icke-människor.12 Med andra ord har definitionen av 
äldregruppen tagit det avgörande steget mot att äldre ska kunna domineras så att de kan utsättas 
för våld.  

De brott som människor framförallt tänker på, enligt Madriz, är de extremt våldsamma där 
gärningsmannen attackerar slumpmässigt. Hon menar att denna typ av brott är mest frekvent 
förekommande i medierna och den politiska debatten. Det offentliga rummet upplevs som 
otryggt och associeras med brott medan den privata sfären och hemmet symboliserar trygghet. 
Trots att dessa brott motsvarar den första föreställningen av brott så är de minst sannolika att 
inträffa. Rapportering om ett brott i medierna ökar dess känsla av verklighet, eftersom det då inte 
antas vara en skröna eller ett påhitt; det blir sant och verkligt genom behandlingen i 
nyhetsrapporteringen.13 Journalistiken har upprättat en sanningsregim som grundlägger dess makt. 
”Just genom att den förväntas producera sanningar tror vi inte att den har med maktutövning att 
göra, men det är sanningsanspråket som ger den makt och effekter i samhället”.14 Mediernas 
position och roll i den diskursiva strukturen gör att den verklighet de framför får stort genomslag. 
Deras maktposition vilar på både en kvantitativ och en kvalitativ grund – kvantitativt för att de 
når ut till många människor och därigenom brett kan påverka sammansättningen av den 
diskursiva verkligheten, och kvalitativt för att de kan tala från en auktoritetsposition.  
 

Offer och gärningsman 
Det offer som utmålas av medierna är det oskyldiga eller ideala offret och hotet projiceras på det 
annorlunda. Den föreställda gärningsmannen representerar dem som inte är som ”oss”. Enligt 

                                                 
9 B. Wearing, i Laura C. Hurd, ”We’re Not Old!”: Older Women’s Negotiation of Aging and Oldness Journal of Aging 
Studies, vol. 13. Iss 4. 1999 s. 420 
10 Andersson, (2001 ) s. 26, Madriz, (1997) s. 63 
11 Madriz, (1997) s. 17-18 
12 Haim Hazan, Old age – constructions and deconstructions (New York, 1999) s. 23-25 
13 Madriz, (1997) s. 112-114  
14 Jan Ekecrantz & Tom Olsson, Det redigerade samhället – Om journalistikens, beskrivningsmaktens och det informerade 
förnuftets historia (Stockholm, 1998) s. 27 



 5

Madriz finns en tydlig polarisering mellan offer och gärningsman. Offret är det oskyldiga och 
goda, gärna en kvinna eller ett barn, medan brottslingen är den skyldiga och onda i regel 
representerad av en man, helst mörkhyad, smutsig och drogberoende.15 Även äldre passar in i 
bilden av det oskyldiga offret. Tanken att offer och gärningsman polariseras och konstrueras i 
förhållande till varandra, anser jag, kan generaliseras och tillämpas på andra samhällen än det 
nordamerikanska.  

Bilden av offret kan dock, enligt Madriz, placeras in på en skala mellan det goda, oskyldiga 
offret, som är värt medkänsla och det dåliga eller skyldiga offret, som får skylla sig självt. 
Exempel på grupper som ofta ses som oskyldiga eller ideala offer är barn och äldre kvinnor. 
Nödvändigt för att betraktas som ett idealt offer är anpassning till rådande normer och 
uppförandekoder, vilket innefattar var och när man befinner sig på vissa platser.16 
Förväntningarna på ålderskategorierna spelar in i detta sammanhang, eftersom vad som betraktas 
som normalt eller avvikande är knutet till den kronologiska åldern.17 Det ideala offret är inte det 
mest utsatta men den etablerade diskursen runt brott och offer skapar en föreställning om att så 
är fallet.18

Eftersom vi socialiseras in i ett samhälle och en diskursiv verklighet där det oskyldiga offret 
föreställs vara en vit medelklasskvinna, ofta äldre eller mycket ung, så är det inte förvånande att 
de som tillhör dessa kategorier upplever störst rädsla för brott. Icke-offret motsvarar ofta idén 
om det ideala offret just för att hon eller han är ett icke-offer, som uppför sig oklanderligt.19

Bilden av brottslingen konstrueras även den diskursivt och har inte nödvändigtvis så mycket 
med verkliga förhållanden att göra. Gärningsmannen i fråga ska motsvara bilden av den ideala 
brottslingen, som är en främling. Brottslingen föreställs vara en bestialisk, psykotisk vilde som är 
från sina sinnen och omöjligt går att nå eller prata förnuft med. Han är bortom all kontroll och 
ingenting kan göras för att undkomma honom. Brottslingar avhumaniseras och utrycks ofta vara i 
avsaknad av mänskliga känslor, de är onda och grymma individer.20  
 

Åldersordningen 
I detta avsnitt diskuteras teorier om ålder som social konstruktion. Först presenteras hur ålder 
betraktas i den här studien och därefter behandlas specifikt ålderskategorin äldre. Den diskurs 
som etablerar dominerande förställningar om äldre karaktäriseras och sist diskuteras särhållningen 
mellan äldre och övriga samhället.  
 

                                                 
15 Madriz, (1997) s. 75-79 
16 Madriz, (1997) s. 82-83, 88 
17 James A. Holstein & Jaber F. Gubrium, Constructing the life course – second edition (New York, 2000) s. 79 
18 Madriz, (1997) s. 82-83 
19 Madriz, (1997) s. 90-91 
20 Madriz, (1997) s. 102-104 
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Socialt konstruerad ålder 
Att en stor del av vår sociala verklighet är socialt konstruerad är inget kontroversiellt; exempelvis 
kan ingen ifrågasätta att pengar, trafikregler, sport och äktenskap är sociala konstruktioner. Det är 
uppenbart att dessa är institutioner som människor kommit överens om att ge vissa betydelser 
och att de därigenom är meningsfulla för oss och konkret påverkar våra liv. Denna form av social 
konstruktion är därför inte särskilt intressant att tala om som konstruktion, vilket Ian Hacking 
påpekar, utan begreppet bör istället förbehållas de fenomen som vid första anblicken inte 
förefaller vara socialt konstruerade, utan oundvikliga.21 Jag menar att ålder kvalificerar sig som 
social konstruktion utifrån detta krav.  

I den västerländska kulturen betraktas åldrandet utifrån ett grundläggande antagande om 
tiden som linjär; dåtid, nutid och framtid är ordnade utifrån en kronologisk tidräkning. En effekt 
av detta antagande är, enligt James A. Holstein och Jaber F. Gubrium, att livet antas utgöras av 
ett livsförlopp uppdelat i diverse faser. Innehållet i dessa livsfaser skiftar över tid och mellan 
kulturer.22 Till de olika livsfaserna kopplas olika socialt konstruerade förväntningar, krav, 
möjligheter, begränsningar och föreställningar. När man diskuterar ålder kan man, enligt 
Närvänen och Näsman, dra en parallell till kön och genus, där kön betecknar det biologiska och 
genus det sociala. Ålder är även det till en del biologiskt/fysiologiskt och till en del socialt.23 
Enligt dem finns en uppenbar analogi mellan genusordning och åldersordning då ålder är grund för 
en social maktstruktur. Betraktandet av ålder som åldersordning medför, enligt Närvänen och 
Näsman, att samspelet mellan struktur, kultur och handling (agency) blir lättare att se. Ålder 
konstrueras i det sociala livets vardagsverklighet och de olika ålderskategorierna relateras och 
skapas i förhållande till varandra.24  

Det kronologiska åldrandet förknippas med diverse fysiologiska och kognitiva processer. 
Äldre, åldrandet och livsfasen ålderdom har bland annat genom den gerontologiska vetenskapen 
främst förknippats med förlusten av förmågor.25

 
Vi hävdar att ålder inte har någon inneboende mening, utan är socialt och kulturellt konstruerad, 
bland annat av vetenskapliga diskurser. I sådana konstruktioner kan kronologisk ålder alltså explicit 
kopplas samman med t ex fysiologiska och kognitiva processer och får sociala och kulturella 
innebörder. Kronologisk ålder är relaterad till åldersrelaterade normer som definierar vilka aktiviteter 
som betraktas som acceptabla för individer och grupper i en viss ålder och livsfas, vilket har betydelse 
för både deras handlingsmönster och sociala identiteter.26

 

                                                 
21 Ian Hacking, Social konstruktion av vad? (Stockholm, 2000) s. 26 
22 Holstein & Gubrium, (2000) s. 35-38 
23 Anna-Liisa Närvänen & Elisabet Näsman (2004) Age order and children’s agency. Paper presented at Cost A19 
meeting, Children’s Welfare, 30th of nov 2004, Zagreb, Croatia s. 4 
24 Närvänen & Näsman, (2004) s. 4, Holstein & Gubrium, (2000) s. 31 
25 Clary Krekula, Anna-Liisa Närvänen & Elisabet Näsman (2005) Ålder i intersektionell analys. Inskickat till 
kvinnovetenskaplig tidskrift. s. 3 
26 Krekula, Närvänen & Näsman, (2005) s. 3 
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Att den sociala verkligheten är konstruerad innebär inte att medlemmarna medvetet definierar 
livsfaserna eller bestämmer hur olika åldersgrupper ska behandlas. Konstruktionen är i stor 
utsträckning omedveten och människor pratar om och agerar utifrån rådande kategorier som om 
de vore objektivt verkliga.27  

 

Ålderskategorin äldre 
När en företeelse representeras med och betraktas som typiskt för en större kategori så följer att 
en viss typ av agerande, som hänger samman med kategorin, blir normalt och eftersträvansvärt – 
typifieringen skapar förståelse och vägleder och legitimerar handling. Exempelvis kan någonting 
beskrivas som ”typiskt för äldre” eller ”gammaldags” och då ignoreras andra förklaringar, det 
finns ingen anledning att titta närmare efter andra tecken på avvikande. Typifieringen av en 
person och definitionen av ett agerande stödjer sig mot varandra. Betraktas en person som äldre 
så förstås dennes agerande på ett specifikt sätt. Samtidigt utgör då agerandet, förstått på detta sätt, 
ytterligare bevis för att personen är just äldre.28 När någon får epitetet äldre betraktas denne, 
enligt Hazan, uteslutande som sådan och det gäller oberoende av vilket ord som används – 
”gammal”, ”äldre person”, ”ålderspensionär” har alla negativa konnotationer och stigmatiserar 
äldre.29 Äldre erkänns inte någon särskild identitet eller personlighet, de ses först och främst som 
äldre.30  

Enligt Hazan exemplifieras språkets konstruerande makt genom hur föreställningar knyts till 
den äldre kvinnan i barnlitteraturen. Hon är antingen en häxa – som associeras med fulhet, 
elakhet, illvilja, infertilitet och demoniska krafter – en mormor/farmor eller någon som är fattig, 
svag och vanärad.31 Äldre och den livsfas de representerar kopplas i den västerländska kulturen 
till mörka krafter även genom associationer med döden, eftersom denna livsfas ses som det sista 
steget mot dess oundviklighet. Hazan menar att äldre fyller samma funktion som häxor i mer 
primitiva samhällen. Äldre, liksom häxor, förskjuts och utesluts från samhällets institutioner för 
att de föreställs vara i kontakt med döden och det oförståeliga på andra sidan. Uteslutningen av 
äldre från samhället och äldres konnotationer till fulhet, ondska och skräck samt människors 
ovilja till fysisk kontakt med äldre visar att åldrandet uppfattas som något farligt och hotfullt.32

 

Ålderism 
De sociala ålderskategorierna definierar vad som anses vara normalt och avvikande. Människor 
bedöms utifrån huruvida de är i fas med sin ålder, om de motsvarar förväntningarna på den 

                                                 
27 Holstein & Gubrium, (2000) s. 43 
28 Holstein & Gubrium, (2000) s. 55-56 
29 Hazan, (1999) s. 13 
30 Hazan, (1999) s. 21 
31 Hazan, (1999) s. 14 
32 Hazan, (1999) s. 68 
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ålderskategori de tillhör.33 Föreställningar om ett typiskt livsförlopp ligger till grund för 
avgörandet om en person är normal eller inte relativt sin kronologiska ålder. Föreställningen om 
att vara ”i fas” (on time) eller ”ur fas” (off time) avgör ofta om en person anses vara normal eller 
avvikare.34 Åldersordningens maktstruktur genomsyrar samhället och kontrollerar människor 
genom fördelning av maktresurser och möjligheter.35  

Denna åldersbestämda maktstruktur behandlas inom gerontologin med begreppet ålderism 
(ageism), men begreppet förekommer även, om än mer sällsynt, i samband med andra 
ålderskategorier än äldre. Begreppet kan förenklat sägas vara parallellt med rasism och sexism och 
ålderismens konsekvenser är diskriminering, negativa attityder, värderingar och stereotyper 
gentemot en viss ålderskategori. Enligt Christopher L. Bodily är det grundläggande i ålderismen 
att ålder betraktas som orsak. Ålder och tid ses då som en kausal faktor och kraft som orsakar en 
viss uppsättning egenskaper, beteenden och begränsningar.36 Enligt George Lakoff och Mark 
Johnson är vår sociala värld formad kring metaforer. Dessa är ofta så konventionella att de inte 
betraktas som metaforer, det gäller exempelvis ontologiska metaforer som att ålder är en substans 
eller entitet. Vi har en viss ålder. De menar att användandet av metaforer formar vår föreställning 
om hur världen ser ut och fungerar. De ontologiska metaforerna tillåter oss att förstå icke-
materiella, abstrakta fenomen, som ålder, i termer av exempelvis orsak.37 Till följd av ålderismen 
kan uttalanden som ”Farmor är 87 år gammal men helt klar i huvudet”38 fällas utan att någon 
lyfter på ögonbrynen.  
 

Den hegemoniska äldrediskursen 
Till varje ålderskategori och livsfas finns en diskurs som kan benämnas hegemonisk och som 
definierar och beskriver denna kategori.39 Den hegemoniska diskursen om ålderdom beskriver 
denna livsfas bland annat som präglad av psykologiska, sociala, ekonomiska och fysiologiska 
problem. De äldre föreställs vara isolerade, tillbakadragna, energi- och initiativlösa, sjuka och 
sexuellt ointresserade. De är enligt diskursen beroende, svaga och inkompetenta.40 Äldre är 
motsatsen till ungdomens aktivitet och oberoende som anses vara det normalt mänskliga. Samhället 
av idag är besatt av ungdomsdyrkan vilket bidrar till att forma bilden av äldre; enligt Secunda 
döms människor inte för hur gamla de är utan för hur unga de inte är.41  

Inom den hegemoniska äldrediskursen ska äldre anpassas till samhället och därigenom 
normaliseras, men detta gäller även barn, handikappade, sjuka, kriminella och invandrare. 

                                                 
33 Holstein & Gubrium, (2000) s. 52 
34 Holstein & Gubrium, (2000) s. 79  
35 Krekula, Närvänen & Näsman, (2005) s. 8 
36 Christopher L. Bodily, ”Ageism and the Deployments of ’Age’: A Constructionist View” i Theodore Sarbin & 
John Kitsuse (red.), Constructing the Social (London, 1994) s. 187 
37 George Lakoff & Mark Johnson, Metaphors we live by (Chicago, 1980) s. 25-26 
38 Krekula, Närvänen & Näsman, (2005) s. 10 
39 Närvänen & Näsman, (2004) s. 5 
40 B. Wearing, i Hurd, (1999) s. 420 
41 V. Secunda, i Hurd, (1999) s. 420-421 
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Samtliga dessa kategorier definieras som beroende och målet är att de ska införlivas i samhället 
och anpassas. Skillnaden är dock att denna möjlighet inte finns för äldre, de kan inte införlivas i 
det normala samhället, utan för dem innebär anpassning att de fullt ut accepterar den 
oåterkalleliga förändringen i att ha blivit gammal.42

Det finns en rad stereotyper om äldre inom den hegemoniska diskursen och en av de 
vanligaste är att äldre är konservativa, oflexibla och motståndare till förändring. Äldre saknar 
kreativitet och är oförmögna till framsteg eller nystarter. Hazan menar att äldre antas befinna sig i 
ett tillstånd av intellektuell sterilitet och emotionell impotens. De betraktas även som senila, inte 
nödvändigtvis i medicinsk bemärkelse utan i enlighet med den populära användningen av ordet. 
Till följd av detta betraktas äldre som oförmögna till initiativ och gott omdöme, vilket i sin tur 
leder till att de målas ut som beroende och att deras handlingsutrymme definieras av andra.43

Den hegemoniska äldrediskursen innehåller även föreställningen att äldre finner sin 
livsmening i det förflutna. För att kommunicera med äldre måste man spela på deras nostalgiska 
minne. I motsats till denna föreställning hävdas också att äldre bara intresserar sig för det absoluta 
nuet och de grundläggande dagliga behoven. När samhället vill ignorera dessa behov är det 
behagligt att hävda att äldre lever i det förflutna, och när deras tidigare status avfärdas så är det 
behagligt att hävda att de bara lever för nuet.44

Den kanske starkaste av alla stereotyper om äldre definierar dem som deprimerade, olyckliga 
och uppfyllda av en känsla av misslyckande och meningslöshet. Bilden av de äldres liv kan, enligt 
Hazan, sammanfattas med att de inte är värda att levas.45

Äldre betraktas även som improduktiva och tillmäts låg status, eftersom de inte anses bidra 
till samhället.46 De saknar social identitet och klara sociala roller, istället betraktas de som 
representanter för ett onormalt socialt tillstånd och åldrande ses som en sjukdom. Oavsett om 
äldre är sjuka i medicinsk mening eller inte så ses hög ålder som ett sjukdomstillstånd, och 
verkliga sjukdomar förstärker bara denna föreställning.47

I den västerländska kulturen har kroppen en viktig roll i presentationen av våra identiteter, 
därför har den åldrade kroppen blivit bärare och förmedlare av ett objektifierat, avhumaniserat 
tillstånd som benämns social död (social death). Kroppen med dess materiella behov, fysiska 
funktioner och förändringar blir central i föreställningarna om äldre.48 Den sociala döden föregår 
den biologiska döden och innebär förlust av sociala roller och kulturella identiteter under 
ålderdomens livsfas. Det kan gå många år mellan den sociala och biologiska döden och det är, 
enligt Hazan, ett av de fundamentala elementen i vår kulturs relation till de äldre.49

                                                 
42 Hazan, (1999) s. 21  
43 Hazan, (1999) s. 28-31 
44 Hazan, (1999) s. 32 
45 Hazan, (1999) s. 32-34 
46 Krekula, Närvänen & Näsman, (2005) s. 12, Hazan, (1999) s. 19 
47 Hazan, (1999) s. 20 
48 Hazan, (1999) s. 27 
49 Hazan, (1999) s. 69 
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Inom den hegemoniska äldrediskursen kan föreställningarna och stereotyperna beskrivas som 
en dualism mellan renhet och farlighet vilket leder till att äldre behandlas och betraktas som såväl 
offer som demoniska krafter.50 Utifrån detta och konstruktionen av brottsoffer och gärningsmän, 
som Madriz talar om, kan äldre uppfylla föreställningen av det ideala offret samtidigt som de 
konnoterar död, illvilja, fulhet och andra hotfulla företeelser. Kombinationen att vara ett idealt 
offer och samtidigt segregerad till följd av sin hotfullhet kan tänkas skapa en situation där äldres 
rädsla blir större. Genom att stå utanför samhället och uppfattas som icke-mänskliga blir de 
främlingar och hot i omgivningens ögon. Samtidigt antas äldre inte ha den fysiska möjligheten att 
försvara sig. De är avhumaniserade och väcker omgivningens rädsla och avsky samtidigt som de 
är oskyldiga, värnlösa offer. 

Enligt Hazan finns studier som visar att äldre anammar rådande föreställningar om dem själva 
och formas av stereotyperna. Det skapas med andra ord en ond cirkel där de äldres anammade 
beteende förstärker stereotyperna. Hazan menar dock att äldres speglande i och antagande av 
samhällets fördomar inte är så självklar, utan det finns andra aspekter som måste beaktas. 
Exempelvis kan känslan av alienering hos äldre vara så stark att den sociala pressen inte verkar på 
dem lika effektivt som på andra. Äldre har dessutom personliga historier, åtaganden, sociala 
relationer och nätverk som inte kan ignoreras. Situationen för äldre förändras även så att det kan 
öppnas möjligheter till agerande utifrån relativ frihet. Enligt Hazan är studier, som visar att äldre 
är fångade i rådande bilder och stereotyper av dem själva, ofta missvisande. I själva verket 
utvecklar de ofta strategier för att motverka den hegemoniska äldrediskursen.51

I denna studie relateras rädsla till den hegemoniska äldrediskursen, som kan ses som delvis 
konstituerande äldres rädsla. Jag menar dock inte att äldre internaliserat stereotyperna och blivit 
som de stereotypa föreställningarna om äldre. Den diskursiva verkligheten är komplex och det 
finns flera alternativa diskurser som de äldre också är positionerade inom.  
 

Särhållning 
Äldre betraktas ofta som ett problem och denna föreställning vilar, enligt Hazan, på antagandet 
att samhället och de äldre med nödvändighet är skiljda åt. Språkbruket speglar denna åtskillnad i 
uttryck som: ”anpassningen av äldre till samhället”, ”vad samhället kan göra för de äldre” och 
”hur äldre kan bidra till samhället”. Distinktionen mellan äldre och samhälle vilar i sin tur på 
föreställningen att äldre och icke-äldre är två välavgränsade kategorier av mänskliga varelser. 
Problemet med äldre är ett problem med identitet och mening, inte för de äldre utan för dem 
runtomkring. Äldre ses som bärare av erfarenhet och långa, rika historier, men det övriga 
samhället relaterar till dem som om de vore avklippta från sina tidigare liv och sfären av icke-
äldre. Kategorin äldre är segregerad från övriga samhället och även isolerad i tiden. Denna idé 
legitimerar behandlingen av äldre som en homogen grupp, undanträngd från det övriga samhället. 

                                                 
50 Hazan, (1999) s. 82 
51 Hazan, (1999) s. 34 
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Åtskillnaden mellan äldre och samhället skapar föreställningen att äldre är icke-människor och att 
människor är icke-äldre.52  

Hazan placerar in olika förhållningssätt till äldre på två skalor, där den ena spänner mellan 
integrering och segregering och den andra mellan humanisering och avhumanisering. I dagens, 
västerländska kultur, menar Hazan, att den vanligaste lösningen på äldreproblemet kan placeras 
under segregering och avhumanisering. Äldre är alienerade från samhället och de betraktas inte 
som mänskliga individer. Det tydligaste exemplet på detta är äldreboendet där äldre bor avskiljda 
tillsammans med andra äldre.53

Segregeringen i tid och rum är ett viktigt element i denna studie av äldres rädsla, likaså 
avhumaniseringen av äldre. Det är betydelsefullt för att förstå var, när och hur rädslan 
uppkommer, vad den riktas mot och hur den specifikt påverkar de äldre.  
 

Diskursanalys 
Enligt diskursanalysen är språket nyckeln till verkligheten. Genom språket erhåller vi de 
kategorier och representationer som blir vår verklighet. Det är inte en yttre, reell verklighet som 
skapat språket utan det är språket som ger mening åt, och på så sätt skapar, verkligheten. Detta 
ska inte förstås som att människan skapar världen som materiell realitet. Den existerar redan, men 
får mening genom språket. Språkets relation till den verklighet det refererar till är arbiträr. Med det 
menas att det är godtyckligt och världen får sin betydelse genom att förbindas med olika tecken. 
Alla tecken i språket är ordnade i en struktur där varje tecken får sin betydelse genom sin relation 
till andra tecken. Innehållet definieras negativt, det vill säga det får betydelse genom vad det inte 
är.54

Begreppet diskurs används på många olika sätt inom olika traditioner och i olika texter. Därför 
börjar jag med att definiera hur begreppet kommer användas i denna uppsats. En första vid 
inramning är att säga att ”diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 
världen)”.55 Man kan då exempelvis tala om en diskurs om äldre eller en politisk diskurs. Det finns 
dock en risk att man då gör begreppet för brett. Det måste poängteras att det handlar om ett 
bestämt sätt att tala om någonting. En diskurs är en ”fixering av betydelse inom en bestämd 
domän”56 och alltså en kunskapsmängd som hålls för sann. Det finns ingen motstridighet inom 
en diskurs, dess tecken har en betydelse som diskursens anhängare betraktar som sann och given. 
I de fall där det är omtvistat vad ett visst tecken ska innehålla så finns minst två olika diskurser. 
Att prata om en diskurs om äldre eller en politisk diskurs är alltså i bredaste laget. Där förekommer 
strider om hur verkligheten ser ut och fungerar – det vill säga olika diskurser. Exempelvis kan den 
politiska diskursen delas in i ett flertal olika diskurser utifrån den traditionella höger/vänster-skalan. 

                                                 
52 Hazan, (1999) s. 18 
53 Hazan, (1999) s. 23-25 
54 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000) s. 15-17 
55 Jørgensen & Phillips, (2000) s. 7 
56 Jørgensen & Phillips, (2000) s. 33 
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Att diskursen är en fixering av betydelser innebär inte att diskursen för alltid är låst, den är 
fortfarande kontingent, det vill säga föränderlig och flytande. Det betyder att det finns en tillfällig 
låsning, men denna kommer till slut att upphöra i den kamp som finns med andra omgivande 
diskurser. Enligt Laclau och Mouffe, kännetecknas den sociala verkligheten av diskursiv kamp, 
eller antagonism, och i denna kamp förändras hela tiden förhållandet mellan olika diskurser som 
har sina respektive förklaringar av verkligheten och sina sätt att definiera olika tecken.57 En 
diskurs är, enligt dem, en begränsning av möjligheter. Det är uteslutning av alternativa 
möjligheter, men aldrig en fullständig uteslutning, det finns ständigt en spänning mellan det 
innanför och det utanför diskursens gräns. En diskurs måste dock avgränsas så att den inte 
innefattar för stort område. Det går exempelvis inte att tala om en samhällets diskurs.58 Det finns 
givetvis diskurser i och om samhället, men samhället som begrepp eller enhet är en omöjlighet. 

 
’Society’ is not a valid object of discourse. There is no single underlying principle fixing – and hence 
constituting – the whole field of differences. The irresoluble interiority/exteriority tension is the 
condition of any social practice: necessity only exists as a partial limitation of the field of contingency. 
It is in this terrain, where neither a total interiority nor a total exteriority is possible, that the social is 
constituted.59

 
Den kritiska diskursanalytikern Norman Fairclough använder ett av Foucaults begrepp, 
diskursordning, som är värdefullt för att skilja på de två olika sätten att avgränsa diskurs – det ena 
som är vitt och tillåter kamp inom diskursen (ex. politisk diskurs) och det andra som är snävare 
och ser diskuren som en sammanhållen, men kontingent enhet. Båda dessa diskursbegrepp 
förekommer inom det diskursanalytiska fältet, men jag nyttjar bara den senare i denna uppsats 
och använder annars Fairscloughs begrepp diskursordning. Diskursordningen är alla de diskurser 
som kämpar om herravälde inom samma område. Det är inte allt som en diskurs utesluter (vilket 
Laclau och Mouffe kallar det diskursiva fältet60) utan det uteslutna som strävar efter att etablera 
definitioner på delvis samma tecken.61 Med andra ord betraktar jag diskursen om äldre och den 
politiska diskursen som diskursordningar. 
 

Makt och sanning 
Michel Foucault menar att i teorin skulle en oändlig mängd utsagor om världen kunna finnas och 
diskurserna förändras hur som helst. Detta är dock inte fallet i praktiken, utan vissa diskurser är 
tröga och svåra att tänka runt och förändra. Att vissa representationer av verkligheten är 

                                                 
57 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemony and socialist strategy – towards a radical democratic politics (London, 1993) 
s. 113 
Jørgensen & Phillips, (2000) s. 31, 36, 54 
58 Laclau & Mouffe, (1993) s. 111 
59 Laclau & Mouffe, (1993) s. 111 
60 Laclau & Mouffe, (1993) s. 111 
61 Jørgensen & Phillips, (2000) s. 134 
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dominerande vid en viss tid är beroende av olika maktrelationer,62 därmed är världsbilderna 
någorlunda stabila. Enligt Foucault är makten inte lokaliserad hos enskilda aktörer, den finns 
istället i relationerna mellan aktörerna som kämpar om att etablera sina bilder av världen. Makt är 
enligt Foucault intimt förbundet med kunskap, och makt blir därmed förbundet med diskurs och 
skapar vår uppfattning om verkligheten, det vill säga den både skapar och sätter gränser för vad vi 
kan uppfatta.63  

Hur verkligheten ”verkligen” är beskaffad bakom diskursen kan vi inte säga någonting om, 
och därför är det inte den objektiva sanningen eller den reella verkligheten som beskrivs utan 
sanningseffekter inom diskurserna.64 En diskurs kontrollerar människor genom det Foucault kallar 
utestängningssystem, som framställer diskursens sanning som naturlig och universell trots att 
detta inte är fallet. Vi förblir okunniga om de processer som utestänger alternativa verkligheter 
och etablerar vår uppfattning av världen.65  

Diskursanalysen är, enligt Iver B. Neumann, inte intresserad av ontologin utan av epistemologin, 
hur vi får kunskap om världen.66 Om en reell verklighet finns, som motsvarar diskurserna, är 
bortom vår fattningsförmåga och det är alltså enbart vilken uppfattning och kunskap vi har som 
är intressant, alltså epistemologi. Jag menar dock att diskursanalysen även intresserar sig för 
ontologi; diskurserna är enligt diskursanalysen konstituerande och skapar således den sociala 
verkligheten.67 Olika riktningar inom diskursanalysen har olika uppfattningar om huruvida 
diskurserna är konstituerade av andra sociala praktiker, men de är enade i diskursernas 
konstituerande egenskap. Enligt mig innebär det att diskursanalysen säger någonting om ontologi, 
eftersom den menar att den sociala verklighetens beskaffenhet är beroende av den diskursiva 
praktiken. 

Till skillnad från Laclau och Mouffe gör Fairclough en distinktion mellan diskursiv praktik 
och social icke-diskursiv praktik. Diskurserna är inte bara konstituerande utan även konstituerade, 
den sociala världen uppkommer i ett dialektiskt förhållande mellan den diskursiva praktiken och 
övrig social praktik. Han skriver tillsammans med Lilie Chouliaraki: 

 
’[D]iscourse’ is the semiotic moment dialectically related to other moments in social practices. We 
therefore believe that there is a need for two distinctions which they [Laclau och Mouffe] reject: 
structures versus what we call ’conjunctures’ (the domain of the contingent), and discourse (meaning 
semiosis) versus other elements of the social such as physical actions.68

 

I uppsatsen kommer jag att betrakta den sociala verkligheten som ett dialektiskt förhållande 
mellan det diskursiva och icke-diskursiva, men jag fokuserar det diskursiva. Jag håller således med 
                                                 
62 Michel Foucault, Diskursens ordning (Stockholm, 1993) s. 24-25  
Iver B. Neumann, Mening, materialitet och makt – En introduktion till diskursanalys (Lund, 2003) s. 57 
63 Jørgensen & Phillips, (2000) s. 20-21 
64 Foucault, (1993) s. 37-38, Jørgensen & Phillips, (2000) s. 21 
65 Foucault, (1993) s. 14-15 
66 Neumann, (2003) s. 14, 29-31 
67 Jørgensen & Phillips, (2000) s. 25-26 
68 Lilie Chouliaraki & Norman Fairclough, Discourse in late modernity – rethinking critical discourse analysis (Edinburgh, 
2001) s. 126 
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Fairclough och Chouliaraki om att diskurserna till viss del är konstituerade av andra delar av det 
sociala, som fysiska handlingar. Jag anser bland annat att den mänskliga kroppens åldrande och 
avtagande styrka och rörelseförmåga – det vill säga fysiologiska och biologiska processer – bidrar 
till att konstituera diskurserna om äldre. 

 

Diskursteori 
I Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips bok Diskursanalys som teori och metod delar 
författarna upp diskursanalysen i tre delar – diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. 
Diskursteorin är framförallt utvecklad av Laclau och Mouffe och det är denna riktnings 
begreppsapparat jag främst kommer att använda i rapporten.  

Enligt diskursteorin är diskursen, som sagt, en reducering av möjliga tolkningar av de tecken 
den är uppbyggd av. En diskurs konstitueras som ett försök att dominera det diskursiva fältet och 
därigenom upphäva tecknens mångtydighet. Diskursen byggs upp genom att tecknen ordnas i 
strukturer med vissa särskilt viktiga tecken som knutpunkter. Dessa centrala tecken benämns 
nodalpunkter.69 Inom en diskurs kallas tecknen moment och det råder enighet om innehåll och 
definition. När tecknen istället är omtvistade och deras betydelse inte är fast etablerad så är de, 
enligt Laclau och Mouffes begreppsapparat, element. Tecknen är med andra ord moment inom 
diskursen och element i förhållande till andra diskurser i diskursordningen. 

 
/…/ we will call articulation any practice establishing a relation among elements such that their identity 
is modified as a result of the articulatory practice. The structured totality resulting from the 
articulatory practice, we will call discourse. The differential positions, insofar as they appear articulated 
within a discourse, we will call moments. By contrast, we will call element any difference that is not 
discursively articulated.70

 
Som citatet visar är en artikulation en praktik som omdefinierar elementens betydelser genom att 
förändra deras relationer till varandra. Tecknens betydelser är endast definierade negativt och är 
alltså beroende av hur de knyts samman inom diskursen. Det diskursen strävar efter är att göra 
elementen till moment genom vad diskursteorin kallar en tillslutning,71 det vill säga en fixering av 
tecknens betydelser. I och med att den sociala verkligheten är kontingent så kommer en 
tillslutning aldrig bli fullständig, elementen blir aldrig fullt ut moment. Följaktligen är all social 
praktik i någon dimension artikulation, eftersom betydelsen aldrig exakt kan reproduceras.72 Ofta 
kan en nodalpunkt även vara ett element – flera diskurser inom diskursordningen försöker 
tillskriva just sin definition av ett centralt och grundläggande tecken – och då är det fråga om en 
flytande signifikant.73

                                                 
69 Laclau & Mouffe, (1993) s. 112 
70 Laclau & Mouffe, (1993) s. 105 
71 Jørgensen & Phillips, (2000) s. 34  
72 Laclau & Mouffe, (1993) s. 113-114 
73 Jørgensen & Phillips, (2000) s. 34 
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Subjekt och agens 

Enligt diskursteorin är subjekt detsamma som subjektpositioner, det vill säga subjektet får sitt 
innehåll genom att vara positionerat på ett visst sätt i den diskursiva strukturen. Subjekten är inga 
fria agenter som väljer vilka diskurser de vill använda eller på vilket sätt de vill vara.  

Diskursteorin har kritiserats för att beröva människan all frihet och förvandla henne till 
enbart ett offer för och ett resultat av strukturer. Det finns dock skillnader mellan olika teorier 
om i vilken grad subjekten betraktas som determinerade av diskurserna.74 Laclau och Mouffe har 
genom kritik av Althussers syn på subjektet utvecklat en teori som går vidare bortom Althussers 
prioritering av strukturerna framför aktörerna. I deras tänkande finns, enligt David Howarth, ett 
subjekt med agens.75  

Howarth påpekar att diskursteorins subjekt är diskursivt konstruerat, men de diskurser som 
formar subjektet är inte determinerade av underliggande sociala strukturer. Handling blir möjlig 
till följd av diskursernas kontingens. Därmed är inte subjektets frihet lika reducerad i Laclau och 
Mouffes diskursteori som i Althussers tänkande, där subjektet är ideologiskt konstruerat utifrån 
prediskursiva strukturer.76

 
/…/ the subject is not simply determined by structure; nor, however, does it constitute the structure. The 
subject is forced to take decisions – or identify with certain politcal projects and the discourses they 
articulate – when social identities are in crisis and structures need to be recreated.77

 
Eftersom diskurserna kännetecknas av kontingens är inte subjektets identitet solid och 
oföränderlig. Diskurser och identiteter kan splittras med identitetskris för subjektet som följd. 
När diskurserna misslyckas med att skapa identiteten tvingas subjektet till handling och val av nya 
diskurser att identifiera sig med. I denna process upprättas strukturer och subjektpositioner igen. 
Laclau kallar detta för politisk subjektivitet vilket betecknar den höga agens som subjektet får i de 
sprickor som uppstår när diskurserna faller isär.78 Med andra ord har subjektet högre agens i en 
kris än i en subjektposition. När identiteten splittras till följd av strukturernas kontingens så 
tvingas det till handling medan det annars agerar utifrån de förväntningar som finns på den 
aktuella subjektpositionen.  

Lilie Chouliaraki och Fairclough kommenterar Laclau och Mouffe i denna fråga. De menar 
att teorin om kontingens har svagheter, det görs ingen skillnad mellan olika sociala aktörer för att 
se vilka som har störst möjlighet att åstadkomma förändringar i denna kontingens. Det behövs en 
teori som inte fokuserar tillfällighet och föränderlighet i strukturerna, utan på relativ stabilitet; 
diskurserna är öppna för förändring men är samtidigt trögrörliga. Enligt Chouliaraki och 

                                                 
74 David Howarth, Discourse (Buckingham, 2000) s. 108  
Se även Åhlfeldt, (2005) s. 13 
75 Howarth, (2000) s. 108 
76 Howarth, (2000) s. 108 
77 Howarth, (2000) s. 109 
78 Howarth, (2000) s. 109 
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Fairclough är den sociala världens grad och typ av kontingens beroende av hur personer är 
positionerade inom diskurserna. De pekar på påverkande faktorer som klass, kön, etnicitet och 
ålder.79 Jag ställer mig bakom denna ståndpunkt och betraktar således en del subjekt som mer fria 
än andra, som i högre grad är bundna av den makt som strukturerar diskurserna. 

Det är inte så enkelt att ett subjekt är positionerat i en diskurs och alltid upplever världen på 
dess sätt. Subjektet är fragmenterat och således positionerat inom flera olika diskurser. Man kan 
exempelvis vara kvinna, liberal och tillhöra gruppen äldre. Ofta innebär detta inget problem, men 
ibland positioneras ett subjekt i flera motstridiga diskurser samtidigt. Subjektet är överdeterminerat 
och då kan problematiska situationer uppstå.80 Exempelvis kan de tre tillhörigheterna för den 
liberala, äldre kvinnan ovan vara problematiska vid val av politiskt parti på valdagen. Ska hon 
lägga sin röst på ett parti som vill stärka kvinnors roll på arbetsmarknaden eller på ett parti som 
vill värna de äldres situation utanför arbetsmarknaden? 

Identiteten skapas, antas och omförhandlas i diskursiva processer genom att individen 
positioneras i olika diskurser, som ger innehåll till de roller man anser sig inneha. Identiteten som 
äldre och kvinna ges olika betydelse i olika diskurser genom att knytas till olika tecken i 
ekvivalenskedjor. Äldre sätts inom den hegemoniska äldrediskursen samman med stel, 
institutionaliserad, passiv, trött osv. Identiteten betraktas av diskursteorin som fullt ut socialt 
konstruerad. Den kommer således inte inifrån vilket är en vanlig tanke i den västerländska 
kulturtraditionen.81

Det positionerade subjektet har dock, enligt Fairclough, fortfarande utrymme för eget 
handlande och är inte absolut definierat av den diskurs det är positionerat inom. 

 
/…/ constituted social subjects are not merely passively positioned but are capable of acting as 
agents, and amongst other things of negotiating their relationchip with the multifarious types of 
discourse they are drawn into.82

 
För subjektets agens finns en skala där de två ytterligheterna är det fria subjektet och strukturernas 
totala styrning. Det är även en skala mellan total autonomi och determinism. Det fria subjektet är, enligt 
mig, en naiv tanke som kommer ur en blindhet som vägrar se det uppenbara; att människan är 
underkastad strukturer. Determinismen är å andra sidan lika problematisk eftersom den inte 
förmår förklara förändring. I en determinerad värld är all handling och alla val enbart illusion. I 
själva verket är individerna marionettdockor utan egen möjlighet att påverka sin situation, sina 
handlingar och sina liv. I en sådan värld finns det ingen grund för eller anledning att försöka 
förändra samhället eller bekämpa orättvisor. 

I uppsatsen betraktar jag subjektet som positionerat i diskurser som konstituerar det som 
subjekt. Subjektet rör sig samtidigt mellan olika diskurser med resultatet att det ser världen och 
sig självt på olika sätt. Jag anser också att individen har möjlighet att identifiera sig med en viss 
                                                 
79 Chouliaraki & Fairclough, (2001) s. 125 
80 Jørgensen & Phillips, (2000) s. 49 
81 Jørgensen & Phillips, (2000) s. 50-51 
82 Norman Fairclough, Discourse and social change (Cambridge, 1998) s. 61 
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diskurs och i viss utsträckning välja att positionera sig inom denna. Således är identiteten till viss 
del ett val, samtidigt som den är diskursivt formad.  

 
Kampen om tolkningsföreträde och dominans 

Trots att diskurserna alltid är föränderliga och den sociala verkligheten potentiellt annorlunda så 
kan en tillslutning vara väldigt kraftfull. För en tid kan en diskurs vara så väletablerad, naturlig 
och självklar att dess kontingens inte märks, den är då vad diskursteorin kallar en objektiv diskurs.83 
Som följd av att verkligheten, enligt diskursteorin, inte är tillgänglig annat än genom diskurserna 
så förlorar ideologibegreppet sin innebörd. Ideologi är ett viktigt begrepp inom exempelvis den 
kritiska diskursanalysen. Att en ideologi döljer verkligheten och på så sätt skapar ett falskt 
medvetande implicerar att det finns en verklighet som är verkligare eller sannare än den som 
ideologin själv frambringar. Enligt diskursteorin kan man inte komma bakom diskurserna till en 
sannare verklighet och det finns följaktligen ingen möjlighet att kasta av sig ideologins slöja.84 
Man kan säga att alla diskurser är ideologier eller att ingen diskurs är ideologisk. Hur som helst 
blir ideologibegreppet innehållslöst. Istället för ideologi använder diskursteorin begreppet 
objektiv, vilket innebär att någonting framstår som givet trots att det som allt annat är potentiellt 
annorlunda.85 Det bör påpekas att objektiv inte betecknar en reell eller ”verkligare” verklighet. 
Någon sådan är inte tillgänglig enligt diskursteorin, utan det är ett resultat av det diskursiva spelet.  

Som nämnts är ett av diskursteorins huvudintressen diskursiv kamp och konflikt eller 
antagonism som det benämns. Antagonism uppkommer där olika diskurser stöter ihop och 
konflikt uppstår om tecknens definitioner och relationer. Diskurserna kämpar om att uppnå 
hegemoni, att få sin specifika världsbild etablerad som sann. Det antagonistiska förhållandet 
upplöses genom så kallad hegemonisk intervention, vilket innebär att en diskurs står ensam kvar som 
segrare på det diskursiva slagfältet. Alla andra möjliga sätt att se på verkligheten är då 
undertryckta av den hegemoniska diskursen.86 Hegemoni innebär dock inte att det inte finns 
antagonism, utan den hegemoniska diskursen etablerar sig över ett fält korsat av antagonism.87  

Processen kan även gå i motsatt riktning. Istället för en hegemonisk intervention i en 
antagonism mellan diskurser med lugn och entydighet som följd, så kan antagonismen väckas 
genom att den hegemoniska diskursens kontingens lyfts fram i ljuset och blir synlig. Denna 
omvända process, som skapar konflikt, betecknas med begreppet dekonstruktion. Konflikten som 
uppstår är en följd av att det blir uppenbart att elementen kan ordnas annorlunda, att flytande 
signifikanter kan ha annat innehåll och att en annan världsbild följaktligen är möjlig. 
Dekonstruktion är med andra ord en process som visar den hegemoniska diskursens kontingens 
och skapar ett antagonistiskt förhållande mellan olika diskurser så att hegemonin löses upp.88  

                                                 
83 Jørgensen & Phillips, (2000) s. 43 
84 Jørgensen & Phillips, (2000) s. 24 
85 Jørgensen & Phillips, (2000) s. 44-45 
86 Jørgensen & Phillips, (2000) s. 54-55 
87 Laclau & Mouffe, (1993) s. 135 
88 Jørgensen & Phillips, (2000) s. 56 
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I denna uppsats kommer jag använda begreppet hegemoni, men inte objektivitet i någon 
större utsträckning. Hegemonin ligger mellan antagonismen och objektiviteten, den är inte 
etablerad som självklar så att makten har eliminerat alla andra möjliga diskurser, men andra 
alternativ är marginaliserade. Hegemoni betecknar dominans. Den hegemoniska diskursen är den 
mest utbredda och vanligaste, men den är utmanad av de undanträngda diskurserna i 
diskursordningen och de blir då oppositionella diskurser. 
 

3 Metod 
Detta avsnitt behandlar främst datainsamlingstekniken och empirin då diskursanalysen, som är 
analysmetod, just presenterats inom ramen för teori. Inledningsvis behandlas intervjuerna, hur de 
genomförts och vilka metodproblem jag uppmärksammat. Därefter förklaras hur 
tidningsartiklarna valts ut och hur det motiveras. Sedan följer en genomgång av analysens 
tillvägagångssätt och avslutningsvis finns några etiska reflektioner, dels i förhållande till 
informanterna men också med avseende på hur kritisk forskning måste bygga på ett ”etiskt 
grundplan”.  
 

Intervjuerna  
Denna studie bygger på två omgångar intervjuer med olika frågeteman. De första gjordes med sju 
personer på två dagcentraler under senvåren 2004. Dessa varierar i längd från 15 minuter upp till 
45 minuter. Informanterna är fyra kvinnor och tre män. Två personer sticker ut åldersmässigt, 
den ena är 64 och den andra 92. Övriga är runt 80 år gamla. Dessa intervjuer genomfördes utifrån 
fyra huvudteman – vardagslivet, dagcentralen, staden och informantens bakgrund. De ingick i studien 
Dagcentralen som plats, diskurs och identitet som behandlar dagcentralens roll för de äldres identitet 
och självbild.89 Studien hade en bred ingång vilket gjorde att intervjuerna inte var styrda av 
bestämda frågeställningar, de genomfördes relativt förbehållslöst. Delvis kom studien att handla 
om rädsla, eftersom samtliga informanter självmant tog upp detta ämne.  

Den andra intervjuomgången genomfördes våren 2005 på en av de dagcentraler som ingick i 
den tidigare studien och utgörs av fem intervjuer som specifikt rör rädsla. Dessa utgör det 
primära intervjumaterialet i analysen. Informanterna var tre kvinnor mellan 73 och 93 år gamla 
samt två män på 80 respektive 85 år. Vid urvalet av informanter hade jag inga specifika krav, 
utom att könsfördelningen skulle vara någorlunda jämn. Att det i båda intervjuomgångarna är en 
kvinna mer än män är dock inget problem utan speglar snarare det faktum att kvinnorna är i 
majoritet inom åldersgruppen äldre. 

Eftersom jag redan tidigare gjort både deltagande observationer och intervjuer på 
dagcentralen kände personal och de äldre igen mig, och jag var bekant med dem och 
dagcentralen. Det underlättade vid intervjuerna som därför kunde genomföras under avslappnade 
                                                 
89 Åhlfeldt, (2005) 
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former och jag kunde ställa frågor utifrån sådant jag redan visste om dagcentralen och dess 
medlemmar. För intervjuerna användes ett avskiljt rum på dagcentralen där vi kunde prata ostört.  

Tematikerna till dessa fem senare intervjuer var: rädsla, hot, informationskanaler, förändring och 
strategier. Till varje tema fanns ett antal frågor jag ville ha svar på och dessa ställdes om 
informanten inte självmant tog upp ämnet. Inledningsvis pratade vi inte om rädsla, eftersom jag 
inte ville leda in informanterna i dessa tankebanor, utan intervjuerna började med några frågor 
om dagcentralen och tillvaron där. Därefter leddes samtalet in på den tid av dygnet som inte 
tillbringas på dagcentralen vilket gjorde att informanterna ofta själva tog upp ämnen som kvällar, 
mörker och rädsla.  

Frågorna till tematiken rädsla handlade om vad de gör på kvällarna, vad de tror att andra äldre 
gör, vilka de uppfattar som mest utsatta respektive rädda och hur de själva förhåller sig till rädsla. 
Tematiken hot innehöll frågor om vad rädslan riktas mot, vilka eller vad de är rädda för, vad som 
bidrar till rädslan och var de känner sig trygga. Jag var även intresserad av vilka informationskanaler 
informanterna har, det vill säga hur de får kunskap om samhället, brott, hot osv. Frågorna 
handlade om vad de själva varit med om rörande brott eller andra händelser som orsakat rädsla, 
om de sett eller hört något, hur de använder medierna och hur de uppfattar rapporteringen och 
den bild av samhället som målas upp av medierna. Tematiken förändring innehöll frågor om hur de 
anser att samhället ser ut idag jämfört med när de växte upp, vad skillnaderna är och hur de 
uppfattas. Det sista temat om strategier syftar till att få en bild av vad informanterna och andra 
äldre gör för att skydda sig, hur de bemöter rädslan och hur vardagen påverkas av rädsla.  

Intervjuerna spelades in och transkriberades. De analyserades sedan med utgångspunkt i att 
språket inte bara speglar individens verklighet och sociala sammanhang utan även konstruerar 
detsamma. Som jag tagit upp tidigare är tanken inom diskursanalysen att det inte finns ett unikt 
subjekt som beskriver sig självt och en objektiv verklighet, istället talar snarare språkstrukturerna 
och diskurserna genom individen. En problematik som oundvikligen uppkommer i detta 
samanhang är att jag själv använder språket under hela arbetet med studien. Framförallt anser jag 
att detta är ett problem i intervjusituationen, eftersom den språkliga interaktionen då är direkt, 
den pågår i realtid vilket ger mindre möjligheter till reflektion och eftertanke. Under 
skrivprocessen finns mer tid tillgänglig och det blir lättare att ifrågasätta det egna språket och de 
diskurser man reproducerar, det finns möjlighet att gå tillbaka, läsa igen och förändra. Denna lyx 
finns inte i den pågående intervjun. Med andra ord finns en risk att jag i intervjuerna själv faller in 
i de diskurser som informanterna reproducerar och aktualiserar, men också att jag förändrar den 
diskursiva ordningen så att informanterna positioneras inom diskurserna på ett sätt som är 
otypiskt för dem. Intervjuaren och den intervjuade påverkar, enligt Steinar Kvale, varandra 
ömsesidigt och följaktligen är båda delaktiga i konstruktionen av intervjuns innehåll.90

Jag är dock övertygad om att intervjun är en bra metod för att samla in empiri som kan 
analyseras för att förstå och förklara hur den sociala verkligheten ser ut och skapas. Det är i 
samtalet den sociala verkligheten förhandlas, konstrueras och kommer till uttryck. Dessutom är 

                                                 
90 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997) s. 12, 18, 21 
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det de äldres livsvärld jag är intresserad av, inte hur deras värld skulle te sig om de inte var formade 
av diverse diskurser. Det är hur de äldre talar om sin situation, rädslan och det upplevda hotet 
som är studiens fokus. Dock är det viktigt med en medvetenhet om att intervjuaren påverkar 
informanterna under samtalen och denna medvetenhet måste vara aktiv genom analysen. De 
diskurser som kommer till uttryck i intervjuerna, oavsett hur generaliserbar denna situation är, 
tillhör den sociala verkligheten och därför är de intressanta att analysera. 

Det förekommer några metodproblem genom intervjuerna. Det allvarligaste problemet i 
denna studie var, enligt mig, att intervjusituationens samtalsområde riskerade att positionera 
informanterna inom den diskursiva ordning som konstituerar deras rädsla. Det vill säga, genom 
att prata om rädsla och hot så ser informanterna verkligheten utifrån ett perspektiv där de riskerar 
att uppfatta sig själva som rädda i högre grad än normalt. Detta riskerar att bli ett allvarligt 
problem som jag dock anser mig lyckats undvika, detta av två anledningar. För det första för att 
studien bygger på två omgångar intervjuer där den första inte kretsar kring rädsla utan detta 
uppkommer spontant för att informanterna själva för det på tal. De senare intervjuerna kan 
betraktas som en fördjupning och ett utforskande av det som flöt upp till ytan i de första 
intervjuerna. Därför kan jag i analysen se informanternas olika sätt att förhålla sig till rädsla och 
komplettera bilden som ges i de senare intervjuerna där de äldre är mer positionerade så att de 
uppfattar samhället som hotfullt. För det andra för att studien använder diskursteori som 
analysmetod vilket ger möjligheter att studera olika världsbilder som samma person ger uttryck 
för. Begreppet subjektposition använder jag för att åskådliggöra hur ett subjekt reproducerar olika 
sociala verkligheter beroende på i vilken diskurs det är positionerat. Med andra ord ger de fem 
senare intervjuerna ett mycket värdefullt material, eftersom det där blir tydligt hur informanterna 
uppfattar verkligheten när de är rädda. Jag är övertygad om att verkligheten inte beskrivs med 
samma ord när en person är distanserad från tankar om rädsla som när samtalet rör sig runt dessa 
frågor. Alltså uppfattar jag informanternas positionering till följd av intervjuernas ämnesområde 
som positivt för studien då det genererats två kompletterande material och för att det ena är mer 
tillspetsat.  

Ett andra metodproblem är att det är mycket svårt att veta vad informanterna lägger för 
betydelser i sina ord. Vad menar de när de säger sig känna rädsla? Menar de samma sak eller 
lägger de in olika betydelser i de ord de använder? Det är omöjligt att veta om människor känner 
eller uppfattar verkligheten på samma sätt, det räcker inte att de använder samma uttryck 
eftersom de kan bära olika innehåll – såväl kvantitativt som kvalitativt. Det här är ett problem 
som inte går att komma runt. Utifrån detta blir dock studiens fokus och inriktning tydligare. Den 
fokuserar inte informanternas inre upplevelser eller hur de känner, utan vilka konsekvenser 
rädslan får och hur den byggs upp och skapas. Studien behandlar diskurser, som är både 
konstruerade och konstruerande. Därför är informanternas beskrivningar av rädsla och andra 
känslor intressanta oavsett vilka emotioner dessa motsvarar hos de olika individerna. Genom att 
prata om rädsla och reproducera diskurser som konstituerar rädsla så skapas en diskursiv struktur 
där människor blir rädda, och det oavsett om de som reproducerar dessa diskurser känner rädsla 
på samma sätt som andra. Den sociala verklighet som skapas är sedan, i sin tur, det som 



 21

grundlägger talet om rädsla; diskurserna är konstituerade. Denna studie fokuserar alltså den 
diskursiva ordningen runt rädslan och inte känslan rädsla.  

Ytterligare en problematisk aspekt i studien är informanturvalet. Frågan är vilka som ingår i 
gruppen äldre, eftersom den är heterogen. Många som tillhör äldrekategorin, om man sätter 
gränsen vid pensionsåldern, betraktar inte sig själva som äldre och kan absolut inte identifiera sig 
med äldre på exempelvis ett äldreboende. Man kan grovt delar in äldre i tre kategorier: (1) De 
som är så kallade yngre äldre och exempelvis fortfarande är aktiva på arbetsmarknaden och inte 
betraktar sig själva som äldre, (2) de som är institutionaliserade eller sällan lämnar hemmet och (3) 
de som betraktar sig som äldre men är mer aktiva och rör sig i det offentliga rummet. 
Informanterna i denna studie tillhör den sista kategorin. De är samtliga regelbundet på 
dagcentralen. De är utomhus dagtid och kan alltså använda det offentliga rummet varpå de även 
kan begränsas genom att inte våga använda det. De betraktar sig även som äldre vilket gör att 
föreställningar inom den hegemoniska äldrediskursen påverkar dem.  
 

Tidningsartiklarna 
I empirin ingår 354 artiklar och notiser från Norrköpings Tidningar. Urvalet avgränsades till de 
sidor som går under benämningen ”Norrköping”, i regel sidorna fyra och fem i tidningen. På 
dessa sidor handlar inte nödvändigtvis alla notiser om Norrköping utan där förekommer även 
händelser från angränsande områden. Jag valde dock att ta med alla dessa artiklar, eftersom de 
finns på sidorna för Norrköpings lokaldel. De artiklar jag valt ut är de som på något sätt 
behandlar brott, dock med undantag för ekonomisk brottslighet. Urvalsperioden är andra 
månaden varje kvartal under 2004, det vill säga februari, maj, augusti och november. Detta för att 
få en spridning över hela året, så att alla årstider representeras, och över hela månaden, eftersom 
brottslighet delvis påverkas av lönehelger.  

Det syfte artiklarna fyller i studien är att åskådliggöra hur informanternas sociala verklighet 
konstrueras diskursivt av medierna. Jag utgår från tanken att medierna har en viktig roll i 
uppbyggnaden av den verklighet informanterna och alla andra i det västerländska samhället lever 
i.91 I detta sammanhang kan det givetvis vara problematiskt att avgränsa sig till en morgontidning, 
eftersom det mediala utbudet är mycket större. Av praktiska skäl är det dock nödvändigt att 
avgränsa studien, och valet av Norrköpings Tidningar motiveras av att informanterna läser den 
och att det är en lokaltidning som beskriver den plats de lever och bor på. För att kunna avgöra 
vilken tidning som skulle ingå i studien frågade jag vilken tidning de äldre på dagcentralen läser. 
Det visade sig då och även senare i intervjuerna framförallt vara Norrköpings Tidningar.  

En tänkbar avgränsning hade varit att bara välja artiklar om brott mot äldre, men mitt intresse 
är vad beskrivningar av samhällsklimatet med avseende på brott betyder i konstruktionen av 
rädsla.  
                                                 
91 Teun A. van Dijk, Elite racism and discourse (London, 1993) s. 242 
Mats Sjölin, ”Massmedier och opinionsbildning” i Anders Sannerstedt & Magnus Jerneck (red.), Den moderna 
demokratins problem (Lund, 1994) s. 165 
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Analysens tillvägagångssätt  
Analysen bygger på transkriptioner från de fem senare intervjuerna, de delar av den tidigare 
studiens sju intervjuer som rör rädsla samt artiklarna från Norrköpings Tidningar. Genom 
analysen karaktäriseras en diskurs som jag kallar diskursen om det hotfulla samhället vilken jag sätter i 
ett sammanhang där den bidrar till förståelse för de äldres rädsla. 

Diskurser är dock ingenting som finns där ute i verkligheten, de är inte sammanhållna, reella 
entiteter som svävar runt i den sociala sfären. De måste istället ses som analytiskt avgränsade och 
av forskaren konstruerade för ett bestämt syfte.92 Två diskurser är väsentliga för analysen: den 
hegemoniska äldrediskursen, som är förankrad i tidigare forskning, och diskursen om det hotfulla 
samhället, som är min konstruktion och är avgränsad och identifierad av mig för att fungera som 
analytiskt verktyg. I intervjuerna framkommer en mängd uttalanden om och förhållningssätt till 
samhället när det gäller rädsla, brott och hot. Vissa av dessa hänger ihop och kan sammanföras 
till en sammanhängande helhet som utgör den diskurs jag bygger analysen kring. Denna diskurs 
avgränsas analytiskt genom att sådant som passar in i helheten tillhör diskursen och övrigt det 
diskursiva fältet. I detta arbete har jag jobbat utifrån de analysverktyg som finns inom 
diskursteorin, framförallt tecken, moment och nodalpunkter. Diskursen byggs kring 
nodalpunkten hotfullhet och de tecken, eller moment, som kan knytas till hotfullheten så att 
denna förstärks, är del i diskursen. 

Problematiskt i detta sammanhang är hur det är möjligt att föra samman delar av en diskurs 
som jag ännu inte kunnat ge en färdig bild och helhet av. Lösningen var att arbeta hermeneutiskt 
med den så kallade hermeneutiska cirkelns pendling mellan del och helhet i åtanke. För att förstå 
helheten måste man då förstå helhetens delar, men samtidigt måste man förstå helheten för att 
kunna förstå delarna. För varje pendling, eller varv i den hermeneutiska cirkeln, ökar förståelsen 
och samtidigt möjligheten att förstå mer i nästa varv.93 Detta dilemma och den till synes omöjliga 
uppgiften att uppnå förståelse för någonting förklaras, av Hans-Georg Gadamer, med att tolkaren 
har en förförståelse som kan skapa en öppning i cirkeln. Förförståelse har vi genom vår egenskap 
av att vara historiska subjekt som tillhör en tradition. Förförståelsen är med andra ord alltid 
präglad av uttolkaren själv med sina fördomar. (Fördomar ska här inte ses som oberättigade 
uppfattningar, utan som förutsättning för förståelse.)94

Min förförståelse kan betraktas som tredelad. För det första delar jag delvis de föreställningar 
och fördomar om samhällets hotfullhet och brottslighet som finns utbredda bland såväl äldre 
som övriga samhällsgrupper. Jag har exempelvis sett på TV, läst tidningar, lyssnat på radio och 
hört och deltagit i samtal om dagens samhälle och dess brottslighet. Den andra delen av 
förförståelsen kom från de första intervjuerna och det arbete jag tidigare gjort utifrån dem. I det 
arbetet behandlade ett kapitel just rädsla hos äldre. Den tredje delen av förförståelsen växte fram 
ur min läsning av tidningsartiklarna om brott. Denna förförståelse hade jag med andra ord inte 
                                                 
92 Jørgensen & Phillips, (2000) s. 137 
93 Margareta Hallberg, ”Hermeneutik” i Carl Martin Allwood & Martin G. Erikson (red.) Vetenskapsteori för psykologi 
och andra samhällsvetenskaper (Lund, 1999) s. 78 
94 Hallberg, i Allwood &  Erikson (red.) (Lund, 1999) s. 86-88 
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innan arbetet inleddes, utan den växte fram då jag arbetade omväxlande och parallellt med 
intervjuer och artiklar. Förståelsen från artiklarna fungerade ändå som en öppning i den 
hermeneutiska cirkeln när det gällde att avgränsa och forma diskursen utifrån intervjuerna. 

Artiklarna kategoriserade jag utifrån brott mot äldre, beskrivning av våldsbrott, beskrivning av icke-
våldsbrott, förändring, beskrivning av samhällsklimatet och invandrare/utlänningar. De tre förstnämnda 
kategorierna syftade till att skilja och hålla isär olika brottstyper och de tre senare grundades i 
informanternas berättelser. Med artiklarna gick jag tillväga så att jag ur varje kategori valde ut fem 
till tio artiklar som var längre och mer utförligt behandlade de aktuella områdena. I kategorin brott 
mot äldre fortsatte jag dock med samtliga artiklar inklusive korta notiser, eftersom de inte var så 
många och för att de enligt min förförståelse kunde tänkas vara extra viktiga för konstruktionen 
av äldres rädsla. Det resulterande mindre antalet artiklar är de som huvudsakligen ligger till grund 
för analysen, då dessa analyserats på en språkstrukturell nivå. Övriga artiklars betydelse är främst 
den övergripande förståelsen och funktionen som nyckel till den hermeneutiska cirkeln. 

I studiens analysdel återges passager ur intervjuerna och artiklar som citat. Tecknet ”…” 
betyder då att den intervjuade avbryter den mening han eller hon påbörjat. När ett stycke hoppas 
över visas det med ”/…/” och när ett ord censureras, för att informanten svårare ska kunna 
identifieras, byts det ut mot ”x” eller ”y”. Anföranden från intervjuer föregås av en bokstav som 
anger vem som talar, där ”I” står för intervjuaren. 
 

Etiska reflektioner 
Vetenskapsrådet har ställt upp forskningsetiska principer av betydelse för intervjuer. De omfattar 
rekommenderade förhållningssätt gentemot informanterna formulerade i fyra huvudprinciper: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren informerar om studiens syfte. Samtyckeskravet 
innehåller i korthet att informanten blir medveten om att det är tillåtet att när som helst avbryta 
sin medverkan i studien. Med konfidentialitetskravet menas att informanten inte ska kunna 
igenkännas och allt material skall behandlas så att inte identiteten hos informanten kan röjas. 
Nyttjandekravet innebär i korthet att de uppgifter man införskaffat om informanterna och 
forskningsfältet inte får användas till annat än den studie informanterna godkänt.95

Samtyckeskravet har på ett sätt varit problematiskt. Dagcentralens personals hjälpvilja har 
riskerat att bli ett forskningsetiskt problem, samtidigt som den givetvis har varit mycket värdefull. 
Personalen har visat intresse för studien och velat hjälpa mig med informanter. I sådana 
situationer var det tydligt att det finns ett maktförhållande mellan personalen och de äldre. 
Personalen talar med en auktoritet och från en maktposition, trots att de samtidigt är vänliga och 
har någon form av kompisrelation med de äldre. För att uttrycka det med diskursanalytiska 
begrepp så finns olika subjektpositioner med olika innehåll och förväntningar inom dagcentralen. 
Denna maktrelation kunde vara problematisk för mig när jag skulle ta hänsyn till 

                                                 
95 Etikregler, Vetenskapsrådet, www.vr.se/Humsam/etikregler  

http://www.vr.se/Humsam/etikregler
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samtyckeskravet. Jag tolkar samtycke som att ställa upp av egen vilja, det är inte tillräckligt att 
säga sig vilja delta om man befinner sig i en pressad situation. I och med detta var jag tvungen att 
vara extra tydlig med att intervjuerna var frivilliga och samtidigt förvissa mig om att 
informanterna deltog av egen vilja.  

För att uppfylla kravet på konfidentialitet har samtliga informanter i rapporten tilldelats 
fingerade namn. Även deras ålder är ändrad för att identifiering ska bli svårare. Alla åldrar är 
återgivna med plus/minus två år. Dessutom väljer jag att inte nämna på vilken dagcentral 
intervjuerna gjorts. Detta har medfört att citat från intervjuerna är ändrade om de nämner namn 
på personer, dagcentralen, vissa gator eller stadsdelar. I några fall har jag gått längre och även 
utelämnat de fingerade namnen. Det gäller uttalanden av exempelvis rasistisk karaktär som kan 
upplevas som extra känsliga. Jag vill inte att dessa uttalanden ska knytas till en viss informant vars 
identitet kanske inte skyddas av det fingerade namnet när det gäller medlemmarna på 
dagcentralen och andra bekanta.  

Jag vill även poängtera att det inte i första hand är informanterna och deras åsikter som är 
fokus för studien. Istället är det delar av de diskursiva strukturer som bland annat formar dem jag 
skriver om. Det finns ingen intention till en heltäckande beskrivning av de äldres tillvaro, utan det 
är de diskurser som bygger upp deras rädsla som denna studie behandlar. De är inte 
positionerade inom dessa hela tiden och de ser följaktligen inte alltid verkligheten på dess sätt.  
 

Forskning utifrån en värdegrund 
En viktig skillnad mellan den diskursanalys jag använder och exempelvis ideologikritiken ligger i 
synen på verkligheten och kunskapen om denna. Diskursteorin förnekar möjligheten att komma 
utanför diskurserna (ideologierna) och avgöra hur en bakomliggande reell verklighet ser ut. 
Ideologikritiken, däremot, ser ideologierna som ett skikt mellan oss och verkligheten, detta skikt 
förvränger sanningen och förser oss med falsk kunskap – falskt medvetande. Målet med 
ideologikritiken är att avslöja och i förlängningen montera ner ideologierna och på så sätt skapa 
möjligheter för sannare kunskap och bättre levnadsförhållanden.  

Det är mycket problematiskt att hävda att en viss verklighetsbeskrivning är sannare än en 
annan. Olika föreställningar av verkligheten kan ha olika sanningshalt, men att avgöra vilken 
specifik verklighet som är den mest sanna blir ett problem. Jag anser inte att man som forskare 
kan utnämna den position man själv innehar som den varifrån man kan se sanningen utan att vara 
diskursivt, eller ideologiskt påverkad. Detta betyder inte att jag inte förespråkar förändring, det är 
nödvändigt att peka ut orättvisor och diskurser eller ideologier som skapar föreställningar där 
människor far illa. Det finns ett värde i att lyfta fram dessa föreställningar och jobba för deras 
upplösning, men detta ska ske utifrån en moralfilosofisk övertygelse och inte utifrån argumentet 
att det finns en sannare värld bakom dessa föreställningar. 
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Ingången i kritisk forskning sker, enligt Per-Johan Ödmans tolkning av Habermas, utifrån ett 
”etiskt grundplan”.96 Med ett övervägt ställningstagande moraliskt och politiskt kan man, utan att 
utnämna sig själv till ”sanningssägaren”, kämpa för förändring och en politisk strid mot det man 
ser som orätt. Många diskurser för exempelvis med sig föreställningar som är rasistiska, sexistiska 
eller uttryck för ålderism och kan i den meningen klassas som ideologiska. Enligt Fairclough är 
ideologi ”betydelse i maktens tjänst”97. I den betydelsen förespråkar jag en diskursanalys som är 
ideologikritisk, och ett ideologibegrepp utan anspråk på objektiv sanning. 
 

4 Konstruktionen av hotets och rädslans samhälle 
Madriz förklarar rädslans paradox delvis utifrån hur medierna beskriver brott riktade mot 
kvinnor. Hon menar att brott där offret tillhör kategorin det ideala offret, som är en kvinna, får 
oproportionerligt stort utrymme i medierna. Det leder i sin tur till att kvinnor internaliserar en 
bild av sig själva som offer och i hög grad utsatta.  

I de artiklar som analyseras i denna studie är de som behandlar brott mot äldre få – 
sammanlagt tolv stycken, varav två beskriver ett överfall där en äldre man är gärningsman och två 
andra tar upp att en yngre gärningsman tidigare begått brott mot äldre. Alltså behandlar tolv 
artiklar av 354 (3,4 %) på något sätt äldre som offer. Detta är en tämligen rimlig siffra som 
stämmer med statistik från statistiska centralbyrån, SCB, där 4,0 % av brotten med någon form av 
våld eller hot om våld och 1,5 % av brotten resulterande i synlig skada efter våld drabbar äldre.98 
Mängden artiklar kan med andra ord inte förklara varför de äldre upplever så stor rädsla. Finns 
inte förklaringen i mediernas framställning av äldre som brottsoffer så måste det finnas någon 
annanstans, och det är detta svar denna uppsats söker. 

Detta kapitel består av två delar. Den första presenterar hur informanterna beskriver rädslan, 
och där karaktäriserar jag även diskursen om det hotfulla samhället och vilka förklaringar till 
hotfullheten som ges. Sist i denna del lyfts tidningens beskrivning av brott mot äldre fram. Del 
två ligger på en högre abstraktionsnivå och knyter ihop trådarna som tagits upp i första delen. 
Tidningens roll för konstruktionen av samhällets hotfullhet analyseras och diskursen om det 
hotfulla samhället och den hegemoniska äldrediskursen förs samman till min förklaring av äldres 
rädsla. Avslutningsvis kompliceras bilden av äldres tillvaro genom att alternativa subjektpositioner 
till diskursen om det hotfulla samhället lyfts fram.  

 

                                                 
96 Per-Johan Ödman, Tolkning förståelse vetande. Hermeneutik i teori och praktik (Stockholm, 2001) s. 37 
97 Jørgensen & Phillips, (2000) s. 79 
98 Uträknig med siffror från: Lars Häll, Offer för våld och egendomsbrott 1978-2002 (SCB, 2004) s. 42-43 och SCB:s 
hemsida www.scb.se, Sveriges befolkning efter ålder och kön 31 december 2004 

http://www.scb.se/
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Del I 
Beskrivning av äldres rädsla utifrån intervjuerna 
Äldre uttrycker rädsla i samtliga intervjuer. De sju första intervjuerna, som inte innehåller frågor 
om rädsla, ger en bra bild av hur avgörande rädslan är i de äldres liv, eftersom de där självmant 
lyfter denna till diskussion. De fem senare intervjuerna fördjupar i sin tur förståelsen av rädslan, 
hur den yttrar sig och vad den riktas mot. Rädslan tas upp som något begränsande som hindrar 
äldre från aktiviteter efter mörkrets inbrott. Framförallt är det tre företeelser som skrämmer – 
väskryckning, överfall och främlingar som lurar sig in i lägenheten. Så här säger Doris i en 
intervju bland de sju första: 
 

D: Jag törs inte gå ut om kvällarna och allt är om kvällarna. Jag törs inte gå på teater eller nånting.  
I: Vad är det du är rädd för? 
D: Fula gubbar! (skratt) Nej, men jag tycker det är obehagligt. Det är nog inte många som törs gå ut 
efter klockan åtta här. Alltså ensamma damer om jag säger va. Jag tror inte karlarna törs göra det 
heller. 
I: För att bli rånade och överfallna? 
D: Ja, visst vet du. Och ofredade om man så säger. Ja.  

 
Enligt intervjuerna vill äldre inte vara ute på kvällarna när det blivit mörkt. De flesta är aldrig ute 
själva under kvällstid utan säger sig vara hemma i lägenheten där de tittar på TV. Om de måste 
iväg nyttjas färdtjänst, taxi eller egen bil. Det är bara en äldre kvinna i studien som säger sig vara 
ute när det är mörkt, men även hon tänker på riskerna och går bara kortare sträckor. Hon spelar 
kort med tre väninnor och går då en promenad på två minuter, men en av väninnorna bor lägre 
bort och till henne tar hon alltid bilen. 
 

H: Ett ställe jag går till är ju på X-gatan, så det är bara en bit på gatan. Det andra är hörnet X-vägen 
och Y-vägen så det är två minuters gångväg, men sen spelar jag hos en annan väninna och då tar jag 
bilen, så jag går inte några långa sträckor. 
I: Men du går själv i alla fall den korta sträckan? 
H: Ja, det gör jag. Man får vara tuff vet du. Det händer inte mig. (skratt) 

 
Citatet visar att det finns en försiktighet när det gäller att vara ute under kvällstid, men samtidigt 
att hon trotsar hotet genom att ”vara tuff” och gå den korta sträckan. Uttalandet kan tolkas som 
ett uttryck för att hon anser att det egentligen är farligt att röra sig ute kvällstid. Det förutsätter 
mod och intalandet att ”Det händer inte mig”. Det avslutande skrattet och tonfallet antyder, 
enligt min tolkning, att hon anser att denna attityd egentligen är irrationell – det är ett sätt att lura 
sig själv. 

Övriga informanters rörelsefrihet i det offentliga rummet begränsas i högre grad. Exempelvis 
säger Märta: ”Jag är ju aldrig ute på kvällarna. Ensam, absolut inte!” och Alvar säger:  ”Ska man 
träffas så ska det vara pensionärstid. Man vill ju inte åka hem sent. /…/ Alla säger att det inte får 
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bli sent.” Dessa två uttalanden överensstämmer bra med hur informanterna föreställer sig andra 
äldres inställning.  

Alvar använder ordet ”pensionärstid” för att beskriva när han vill träffa bekanta. Detta ord 
särskiljer äldre från övriga samhället; de lever inte efter samma tidräkning som andra. Det 
framstår även som att denna segregering från samhället är för de äldres bästa, eftersom de 
därigenom skyddas från de faror som finns ute i samhället. Segregeringen är såväl fysisk som 
diskursiv. När det inte är pensionärstid håller de äldre sig inne i sina lägenheter och avskiljer sig 
fysiskt. Diskursiv segregering blir det för att äldre genom detta ordval definieras som något 
väsentligt annorlunda än övriga samhällsmedborgare. De är som Hazan påtalar segregerade från 
samhället i både rummet och tiden. Äldre frikopplas från sina tidigare liv som icke-äldre och blir 
på så sätt betraktade som enbart äldre.99

Till livsfasen ålderdom knyts en rad förväntningar. Enligt Krekula, Närvänen och Näsman 
finns åldersrelaterade normer som sätter gränser för vad som betraktas som normalt respektive 
avvikande för individer och grupper i en viss livsfas.100 För äldre är det normala att de är inomhus 
under kvällen och natten, eftersom det inte är ”pensionärstid”. 

I intervjuerna framgår att ingen av informanterna varit utsatta för brott eller hot, de säger 
dessutom att ingen bekant varit utsatt. Trots det begränsas samtliga av rädslan. Enligt Madriz 
sammanfaller ofta människors föreställning om vilka som blir brottsoffer med något som ligger 
nära den egna situationen.101 Det visar sig i denna studie där alla informanter utom en tror att 
äldre är den mest utsatta gruppen i samhället. Den informant vars åsikt avviker tänker sig att unga 
killar är mest utsatta, men att äldre är den räddaste gruppen. Denna åsikt stämmer överens med 
brottsstatistiken, men är ett undantag i intervjumaterialet. Offret tänks dessutom ofta som det 
ideala offret. En vanlig föreställning hos informanterna är att äldre med rollator är den hårdast 
drabbade gruppen, vilket kan tolkas som ett uttryck för att offret konstrueras utifrån 
föreställningar om det ideala offret. 

Den rädsla de äldre pratar om inskränker sig dock inte till enbart det offentliga rummet. Även 
hemma i lägenheten, som samtliga menar är den tryggaste platsen, gör sig rädslan påmind. 
Förutom en allmän rädsla för inbrott som några informanter uttrycker, pratar samtliga i de fem 
senare intervjuerna återkommande om främlingar som ringer på dörren.  

 
I: Du upplever aldrig att det är otäckt när du är hemma och har låst dörren? 
M: Nej det gör jag inte, för är det normalt så kommer de inte genom porten. Och kommer någon utan 
att ha ringt på porten så tittar jag ju väldigt noga i mitt öga om det är någon jag känner igen, annars 
öppnar jag inte. 
I: Har du varit med om det någon gång? 
M: Ja jag har varit med om att inte släppt in mitt barnbarn, för han betedde sig lite konstigt och hade 
inte ringt först. Han blev insläppt av någon som gick ut. Helt plötsligt ringde det på dörren och då var 

                                                 
99 Hazan, (1999) s. 18 
100 Krekula, Närvänen & Näsman (2005) s. 3 
101 Madriz, (1997) s. 78 
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det någon som gick där, ja han betedde sig konstigt, och då tänkte jag: ”nej sjutton heller”. Sen 
frågade han: ”men mormor varför öppnade du inte?”.  

 
Denna typ av händelser där någon ringer på utan att vara väntad upplevs som obehaglig, men så 
länge dörren är låst är det ingen större fara. Det finns dock en annan typ av besökare som 
skrämmer mer. Det finns en utbredd rädsla för främlingar som med någon förevändning lurar sig 
in i lägenheten för att stjäla och råna. Några olika varianter av samma historia återkommer flera 
gånger under intervjuerna. Här berättas den av Harriet. 
 

H: De tar sig in hos de gamla, lurar sig in. De kommer två i taget. En uppehåller pensionären och den 
andra går runt i lägenheten och stjäl, det tror jag. Det dumma är ju att pensionärerna inte lär sig att 
låta bli att öppna. 
I: Är det där något som är vanligt förekommande? 
H: Ja, det händer ofta. Det hände en väninnas mamma till mig. Hon hade sagt till sin mamma att hon 
inte får öppna utan att titta först, men hon öppnade ju och vart ju nerslagen och rånad. 
I: Vad var det för några? 
H: Det var polska kvinnor i 30-35 årsåldern. 
I: De slog ner henne alltså? 
H: Ja. Först lurade de in henne i köket och den andra gick runt, men då upptäckte ju tanten vad hon 
höll på med. Så vad hon nu försökte göra, jag vet inte rädda sina tillhörigheter, men då blev hon 
nerslagen. 
I: Vad hände med henne då? 
H: Ja, det blev inget allvarligt, men just skräcken att bli nerslagen. Man är ju så liten. 
I: Har ni pratat om det i efterhand, du och hon? Hur har hon upplevt det i efterhand sen? 
H: Hon är väldigt rädd och nu har hon ju verkligen tagit det på allvar att inte öppna för någon. 

 
I citatet ovan framkommer att samhället innehåller våld riktat mot äldre. Den äldre kvinnan blev 
nerslagen, vilket enligt Harriet är en skräck. En del av skulden för det inträffade läggs på offret 
genom påpekandet att ”pensionärerna inte lär sig att låta bli att öppna”. Offret blir ansvarigt för 
det inträffade då hon uppträtt alltför naivt och dumt; offret framstår som den skyldiga istället för 
gärningsmannen. Berättelsen framställs som en läxa som väninnans mamma fått lära sig – släpp 
aldrig in någon okänd genom dörren. Äldre betraktas, enligt Hazan, som icke-personer 
separerade från samhället,102 vilket här framkommer genom att äldre inte anses vara anpassade till 
dagens samhälle. Äldre framställs som offer för en hård värld och ska därför vara extra försiktiga 
och måste inse att främlingar idag bör misstros. Bland annat består samhället numera, till skillnad 
från tidigare, av en större del invandrare vilket ofta framställs som ett hot och orsak till 
hotfullheten, våldet och brottsligheten. Detta återkommer jag till i ett senare kapitel. 

Rädslan för med sig även andra strategier eller åtgärder från de äldres sida. En äldre man 
säger att äldre inte längre har pengar med sig ut på grund av rädslan för väskryckning och rån, 
och en äldre kvinna berättar att hon skyddar sig mot väskryckare genom att aldrig ha plånboken 
eller nycklarna i handväskan, dem har hon i innerfickan eller i sin specialryggsäck där alla fack är 
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placerade mot ryggsidan. Denna ryggsäck köpte hon till följd av sin rädsla för väskryckare. När 
hon reser bort flyttar hon även alla sina värdesaker till ett kassaskåp.  

En annan äldre kvinna lägger en hästsko i handväskan om hon vet att hon kommer gå hem 
ensam. Den skänker, enligt henne, en känsla av trygghet. ”/…/ då tänker jag att jag i alla fall kan 
försöka slå till”, säger hon. Man bör heller inte utmana ödet och exempelvis gå genom en park på 
kvällen, med andra ord ska man följa gällande normer för var och när olika platser kan besökas.  

I intervjuerna finns variationer i vilka som tillskrivs största rädsla. Ofta antas äldre kvinnor 
vara räddast, men emellanåt gäller rädslan i samma utsträckning de äldre männen. Alvar säger: 
”De [damerna] är väl mest utsatta för det här med väskryckning om man säger. Sen kan ju en och 
annan manlig pensionär bli nerslagen också.” I början av detta kapitel återges ett utdrag från 
intervjun med Doris där hon säger: ”Det är nog inte många som törs gå ut efter klockan åtta här. 
Alltså ensamma damer om jag säger va. Jag tror inte karlarna törs göra det heller.” Jag menar att 
variationen i vilka grupper som antas vara räddast speglar att samhället genomsyras av såväl en 
genusordning som en åldersordning. Det finns etablerade föreställningar om kvinnor som offer, 
men i informanternas fall tillkommer föreställningar om äldre, både kvinnor och män, som offer. 
Variationerna kan tolkas som att informanterna positioneras olika inom diskursordningen och att 
olika föreställningar därför är aktualiserade vid olika tillfällen.  
 

Diskursen om det hotfulla samhället 
I avsnittet om diskursanalys påpekade jag att en diskurs måste avgränsas så att den inte omfattar 
för stort område, exempelvis kan man inte tala om en samhällets diskurs. Därför kan det tyckas 
märkligt att jag karaktäriserar en diskurs som diskursen om det hotfulla samhället, men jag menar 
att denna inte definierar vad samhället är, utan snarare vilket samhällsklimat som råder.  

Intervjuerna 
Till stor del byggs diskursen upp genom att dagens samhälle kontrasteras mot hur de äldre 
upplever att det var förr. Ofta framställs förr och nu som natt och dag. Om de hört eller läst 
något de uppfattar som fruktansvärt och inte hört talas om förut så skapas föreställningen att 
detta är kännetecknande för dagens samhälle. Dagens samhällsklimat beskrivs i termer av orsak. 
Enligt en sådan förklaringsmodell behövde samhällsmedborgarna inte vara rädda förr. Då fanns 
en respekt mellan människor som förhindrade att oskyldiga, försvarslösa och svaga utsattes för 
våld. Idag är det annorlunda. Våldet har, enligt informanterna, ökat markant och dessutom blivit 
grövre. Det riktas också mot grupper som ingen skulle ha gett sig på förr – bland annat äldre, 
barn och rullstolsburna. Förändringen uppfattas som genomgripande och skildras med starka 
ordalag. Karl säger: ”Det är en himmelsvid skillnad mot när jag växte upp.” och Harriet säger: 
”Det har blivit sådan skillnad på 50 år så det är inte klokt.”  
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Skillnaden mellan förr och nu som beskrivs kan tolkas som skillnaden mellan gemeinschaft 
och gesellschaft.103 Nuet förknippas med storskalighet i jämförelse med det lilla samhället från 
förr. Följande utdrag från intervjun med Elsa visar detta: 

 
E: Jag tycker om små butiker, små samhällen, små stugor – det tycker jag om, som det var förr. Igår 
på TV såg jag ett program om ett litet samhälle i Sverige, i Småland eller vad det var. Jag tänkte att där 
skulle jag vilja bo, det var vackert, idylliskt. Med trädgårdar, en å och växter och små stugor och små 
affärer. /…/Jag tycker det är idealiskt, det verkar fridfullt. Inget bråk eller någonting. 
I: Vad är bättre med det lilla samhället jämfört med staden då? 
E: Det är lugnt och fridfullt, inga slagsmål och bråk, inget supande. 
I: Hur är det i staden? 
E: Det är fyllon som är ute och går. 

 
Här förknippas staden och samtiden med fylleri och det finns i andra intervjuer element av att 
även narkotikamissbruket anses ha ökat. Närvaron av droger bidrar till hotfullheten genom att 
missbrukarna blir avtrubbade och oberäkneliga. Harriet säger exempelvis om rädslan att bli 
ihjälslagen: ”Det är för att narkotika är inblandat för då är de inte vid sina sinnen. En vanlig full 
person av alkohol kan man ju prata till rätta, tycker jag. Men en narkotikapåverkad kan du ju 
aldrig prata till rätta för de är ju borta.” Detta sammanfaller med Madriz resonemang om att den 
konstruerade bilden av brottslingen är en psykotisk vilde bortom all kontroll, han är dessutom 
gärna drogpåverkad och omöjlig att prata förstånd med.104  

Det finns en tendens att romantisera det fridfulla gemeinschaft och demonisera dess motsats 
gesellschaft. Det gäller inte bara äldre utan sådana tendenser finns överallt i samhället. Zygmunt 
Bauman menar att vi vantrivs i dagens postmoderna samhälle och att det skapas en längtan 
tillbaka till det moderna (som vi vantrivdes i enligt Freud). ”Friheten lyser som klarast då den 
offras på trygghetens altare. När det är trygghetens tur att offras i den individuella frihetens 
tempel stjäl den mycket av det tidigare offrets glans.”105 Denna spänning som återfinns i 
förhållandet mellan det moderna och det postmoderna och mellan gemeinschaft och gesellschaft 
framträder även i förhållandet mellan förr och nu, och det finns en tendens att längta till det man 
inte har. Dagens samhälle kännetecknas av relativ frihet, ständiga förändringar och brist på 
kontinuitet. Därför söker människor kontinuitet och trygghet.106 I informanternas fall förknippas 
samhället från förr med denna trygghet.  

Återkommande i intervjuerna framställs dagens samhälle vara nära katastrof och undergång, 
ingen ger sig längre ut i onödan. Eftersom den mellanmänskliga respekten är borta tror sig folk 
kunna göra vad som helst mot andra och deras egendom. Det anses dessutom förekomma 
mycket vapen, och misshandel med knivar och sparkar är vanligt. Våldet beskrivs som fegt, dels 

                                                 
103 Gemeinschaft betyder ungefär samfund, gemenskap och är det typiska tillståndet i småbyar. Alla känner alla och 
är känslomässigt engagerade i varandras liv. Gesellschaft är det typiska för storstaden där alla är främlingar för 
varandra. (Johan Asplund, Essä om Gemeinschaft och gesellschaft (Göteborg, 2000) s. 23, 31)  
104 Madriz, (1997) s. 102-103 
105 Zygmunt Bauman, Vi vantrivs i det postmoderna (Göteborg, 1999) s. 10 
106 Bauman, (1999) s. 9-10 
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på grund av vapnen och dels för att det ofta riktas mot svaga. Karl berättar om samhällets 
hotfullhet. ”De kommer ofta fram och vill ha eld eller en cigarett. Då vet man aldrig, då kan 
smockan hänga i luften.” Man måste alltid vara beredd eftersom gärningsmannen kan vara vem som 
helst.  

Samhället anses vara dekadent och det blir bara värre hela tiden. Harriet svarar på följande 
sätt när hon får frågan om hur samhället ser ut? 

 
H: Det är för jävligt. /…/ Det är ju pedofiler och det är våldtäkter och pappor i sådana här incestfall 
och narkotikabrott. Det är ju sånt varenda, varenda dag i tidningen och inte en utan… och 
misshandel. Det är ju misshandel varenda jäkla dag i tidningen, utanför krogen eller på gatan eller så 
har en karl slagit sin hustru. Så jag tycker det är hemskt. /…/ 
I: Vad är det mest upprörande tycker du? 
H: Det är barnmisshandel och pedofiler eller pedofiler och barnmisshandel. Och det här med 
barnporr. Det är usch, det är det värsta som finns. 
I: Det har varit lite prat om det sista tiden va? 
H: Ja det är mycket sånt. Och de blir släppta och det är poliser som håller på med barnporr. De får 
inga straff ju. Lärare och de som har hand om förskolebarn är pedofiler. Ja, då får de sparken och så 
får de jobb någon annanstans. Så tycker jag det låter, och jag tycker det är så fruktansvärt så ska det 
hålla på så här så är jag glad att jag är så gammal så jag får dö ifrån skiten så småningom. 

 
Harriet ger en långt ifrån ljus bild av samhället. De brott hon tänker på och tar upp är grova brott 
där det ideala offret är inblandat. Enligt Madriz fokuserar medierna sin rapportering på brott 
gentemot det oskyldiga offret, vilket konstituerar en diskursiv verklighet där denna kategori av 
brott är de typiska.107 Jag menar att denna fokusering även bidrar till diskursen om det hotfulla 
samhället, eftersom det ideala offret överfalls oprovocerat och utan skuld. Det skapar 
föreställningen att vem som helst kan bli överfallen och det finns inget sätt att skydda sig. Våldet tycks 
inte ha något mål annat än destruktiviteten i sig. I intervjuerna artikuleras föreställningen att vem 
som helst kan överfallas även genom tal om överfall på äldre med rollator. Detta framställs som 
extremt fegt och förkastligt. När till och med gamla damer, som stödjer sig på en rollator, utsätts 
för våld skapas föreställningen att gärningsmännen inte har några spärrar.  

I citatet ovan framkommer också en föreställning om samhällelig acceptans för våld och 
sexuellt utnyttjandet av barn. Gärningsmännen får inga straff utan istället får de nya jobb så de 
kan fortsätta utnyttja andra barn. Genom denna föreställning konstrueras samhället som 
moraliskt likgiltigt och dekadent.  

Jag tolkar även informanternas berättelser om brott där ett förtroende eller en 
förtroendeställning utnyttjats som särskilt avgörande för föreställningen att samhället saknar 
respekt och genomsyras av våld och kriminalitet. De fall som speciellt lyfts fram i intervjuerna är 
incest och andra brott mot barn, poliser som är kriminella, förskollärare som är pedofiler och 
hemtjänst- och annan vårdpersonal som stjäl från äldre. Denna form av brott bidrar till känslan 
att det inte går att lita på någon och att hotet finns överallt, det vill säga att vem som helst kan 
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vara en gärningsman, vilket bland annat artikuleras genom påståenden om att man idag inte ens 
kan öppna lägenhetsdörren för en okänd.  

Framförallt är det den mörka delen av dygnet och vissa platser i det offentliga rummet som 
förknippas med våld och hot. Det finns dock element av att våldet inte kan knytas till en viss tid 
eller plats. Bodil berättar: 

 
B: Det var en väninna som går hit också, hon skulle åka till sin dotter och gick på bussen. Jag vet inte 
riktigt vart man går på bussen, kanske nere vid bensinmacken nånstans. Då kommer det på en karl. 
Han gick bärsärkargång i bussen. Så gick han fram till chauffören och bröt sönder… vad sa hon? Ja 
det stod i tidningen sen. Och då åkte hon, hon åkte på dagen med bussen och gick på vid 
bensinmacken. Mitt på dagen klockan tio. Ja, hon sa det. Du ser det hjälper inte om det är dag eller 
kväll, det gör det ju inte. Så hon kände sig väldigt skärrad när hon kom ut dit och talade om vad som 
hade hänt. /…/ 
I: Finns det några platser som du inte kan tänka dig att besöka i stan? 
B: Nej, det är det nog faktiskt inte. Nej, dom är ju överallt så det spelar ju ingen roll. Åker man till 
systemet så står ju ett helt gäng där.  

 
Berättelser som denna bidrar till att skapa en föreställning om att ett hot är ständigt närvarande. 
Eftersom denna händelse utspelat sig dagtid så förstärks hotets närvaro ytterligare. Flera 
informanter lyfter fram att brott nu för tiden även sker mitt på dagen. I citatet ovan kan man 
också utläsa att vissa platser anses vara värre än andra. Jag menar att hon implicit uttrycker att 
bussen borde vara en säker plats och följaktligen är det andra platser som främst är hotfulla. 
Kvinnan säger: ”hon åkte på dagen med bussen”. Genom att upprepa detta faktum och lyfta 
fram dessa två faktorer: dagen och bussen, så försöker hon ge berättelsen dramatik. Det borde inte 
hända något på dagen och inte på bussen. Hotet framstår inte som placerbart i rummet, det finns 
överallt och karakteriserar hela samhället – det är oberoende av såväl tid som rum.  

Jag menar att kombinationen av att hotet är associerat med en viss tid och plats och att det 
samtidigt är allmänt och icke lokaliserbart gör att rädslan blir mer påtaglig. Det skapar en känsla 
av allmänt hot; samhället i sig är dekadent och fienden är osynlig och omöjlig att försvara sig mot. 
Denna diskursivt konstruerade känsla stärker rädslan inför de tider och platser som, enligt 
informanterna, är verkligt förknippade med hotet – kvällen och stadens centrum. 

Ett uttalande av Harriet kan sägas vara typiskt för diskursen om det hotfulla samhället. 
 
H: Nu händer det ju hela dan, eller hela dygnet, både kvällar och dagar. De drar sig inte för att dra 
ikull dem mitt på dagen, men det är väl mycket för att de inte får några speciella straff. Då gör det inte 
så mycket att dra ikull en gammal tant och få 100 kronor. Det är makabert, det är det. 

 
Förutom att hotet är ständigt närvarande och att brott kan sägas vara samhälleligt accepterade då 
brottslingar inte får ”några speciella straff” så framställs överfall på äldre som meningslöst våld – 
ett överfall resulterar bara i 100 kronor. Detta påpekas ett flertal gånger av flera informanter och 
det kan tolkas som att de betraktar gärningsmännen som extra hänsynslösa och onda, eftersom 
de kan tänka sig att överfalla en oskyldig äldre dam för att komma över en obetydlig summa 
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pengar. I detta sammanhang används den socialt konstruerade föreställningen om 
gärningsmannen som bestialisk och ondsint.108 Jag anser att situationen även kan förstås utifrån 
Hazans tankar om den avhumaniserade äldre och att begreppet äldre spänns upp mellan polerna 
renhet och farlighet.109 Äldre väcker omgivningens rädsla och avsky genom konnotationer till 
fulhet, död, förfall etc. samtidigt som de är oskyldiga offer, vilket för med sig en föreställning att 
andra kan behandla äldre fullständigt respektlöst, inför vilket de är värnlösa. 

En sammanfattning av hotbilden i diskursen om det hotfulla samhället kan se ut som följer: 
hotet kan utgöras av vem som helst och alla kan drabbas på vilken plats som helst under vilken 
del av dygnet som helst. Den enda lösningen enligt Elsa är att ”/…/ stanna hemma och sätta 
dubbla lås på dörren. Det är inte mycket att göra.” 
 

Artiklarna och det hotfulla samhället 
Informanterna uppger att de genom media får bilden av samhället som mycket farligt med en 
utbredd och ständigt ökande brottslighet. Samhället genomsyras av våld, som idag är både 
vanligare och grövre än när de var yngre. En form av artiklar som återkommer och reproducerar 
denna föreställning är en typ som sammanfattar den senaste tidens, ofta helgens, begångna brott. 
Dessa artiklar har rubriker som: ”Våldsam helg i Östergötland” (NT040830), ”Stökig helg med 18 
gripanden” (NT041129) och ”Stökig helg i Norrköping och länet” (NT041108), och behandlar 
det antal gripanden polisen gjort eller hur många händelser som rapporterats in till polisen. 
Dessutom beskriver de mer eller mindre utförligt ett urval av dessa händelser. Artiklarnas innehåll 
sträcker sig till att endast beskriva och behandla våld och brott, det förekommer ingen analys, 
endast en uppradning av sådana händelser. Ingresserna till de tre ovan namngivna artiklarna ser ut 
som följer: 

 
Mannen var på väg hem från krogen. Utmed Motala ström, i höjd med Femöresbron, blev han 
attackerad av fyra män. De rånade och kastade honom i Strömmen. (NT040830) 
 
Från klockan 18 på fredagen till cirka 19:30 på söndagen hade 677 händelser i länet rapporterats in till 
polisen. 18 personer greps i länet av olika orsaker, bland annat för misshandel, och 50 personer 
omhändertogs. (NT041129) 
 
Helgen var stökig i Östergötland. Natten till lördagen omhändertogs 14 personer för fylleri, varav en 
också är misstänkt för misshandel. Natten till söndagen greps ytterligare några personer för 
misshandel. (NT041108) 

 
I artiklarna ges en kort beskrivning av vad som hände, hur många slag och sparkar den 
misshandlade fick ta emot, om denne låg ner, om våldet riktades mot huvudet eller kroppen osv., 
vilket inte ger förståelse för situationen. Det framstår istället som uttryck för oprovocerat våld, ett 
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intryck som skapas eftersom ingen bakgrundsinformation om situationen presenteras. Utifrån 
diskursen om det hotfulla samhället förstås detta som typiskt för dagens samhälle. 

Den tredje citerade artikeln ovan avslutas med orden: ”Närmare 700 händelser rapporterades 
till polisen under helgen. Något av ett rekord, enligt länsvakthavande polisbefäl Christer 
Wernström.” Genom dessa avrundande ord som fastslår att det varit värre än någonsin förstärks 
föreställningen att samhällsklimatet hårdnar – det är mer för polisen att göra idag än förr. Genom 
fokusering på uteslutande kriminalitet och våld när en helg ska sammanfattas skapas intrycket att 
detta är det typiska för samhället.  

Det förekommer även en annan form av berättande i detta sammanhang. En artikel har 
rubriken ”Lugn lönehelg enligt polisen”, och denna artikel förmedlar detsamma som de ovan 
beskrivna men med omvänd metod och retorik. Ingressen: 

 
Elva misshandelsfall, fyra bostadsinbrott och 52 omhändertagna personer. Vakthavande polis Bo 
Stegander bedömer helgen som lugn. (NT041101) 

 
Den retoriska strategin går ut på att beskriva antal misshandlar, inbrott och omhändertagna och 
sedan definiera det som lugnt. Det är fråga om ett relativt lugn då läsaren ska tänka att helgen 
varit lugn för att vara i dagens samhälle. Normaltillståndet föreställs vara våld och kriminalitet. 
Oavsett om den gångna helgen varit extra stökig eller ovanligt lugn så presenteras alltså detta 
utifrån ett grundantagande i diskursen om det hotfulla samhället.  

De utökade informationskanalerna i dagens samhälle för med sig hårdare konkurrens om 
publiken för medierna, vilket lett till trivialisering och förenkling i berättandet. Nyhetsmedierna 
har genomgått en så kallad tabloidisering för att möta den ökande konkurrensen och de fokuserar 
kriminalitet, brott och katastrofer.110 Ovanliga och extra allvarliga brott får genom denna 
utveckling stort nyhetsvärde, eftersom våld är en lättsåld vara på den kommersiella marknaden. 
Exempelvis gäller detta oprovocerade överfall på personer som motsvarar det ideala offret. I 
artikeln ”Hundrastning slutade med misshandel” (NT041117) berättas om en kvinnlig hundägare 
som efter att sagt åt ett barn att inte dra hennes hund i svansen blir överfallen av barnets mor och 
äldre bror. Efter att brodern hotat skära henne med kniv flyr kvinnan hem där hon och hennes 
man misshandlas, med knytnävsslag i ansiktet, av ytterligare en man som anslutit till de tidigare. 
Efter denna händelse har det misshandlade paret sagt upp lägenheten för att de inte vågar bo kvar 
i området.  

I artikeln ”Kvinnoöverfall i Kneipen” (NT041113) beskrivs hur en kvinna överfalls och 
utsätts för våldtäktsförsök och misshandel under en motionsrunda klockan halv sju på morgonen. 
Båda dessa artiklar beskriver till stor del det ideala offret, eftersom de är kvinnor som vid 
överfallet ägnade sig åt ansett respektabla sysslor. 

Brott där gärningsmannen avviker från stereotyperna har också ett högt nyhetsvärde varför 
medierna gärna rapporterar om dessa brott. När brott begås av icke-typiska gärningsmän, som 
                                                 
110 Elisabeth Stúr, ”Vi och dom”: Trivialiseringen inom nyhetsjournalistiken – Läsarvärlden i den österrikiska dagstidningen täglich 
Alles (Stockholm, 2000) s. 11-12, 29-30 
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exempelvis kvinnor, väldigt unga eller äldre, framstår det som värre just för att det strider mot 
etablerade stereotyper.111  

Artikeln ”15-årig knivman dömd till vård” (NT041123) berättar om hur en femtonåring 
knivskurit två okända, medelålders män, och med knytnävsslag och sparkar misshandlat en 
jämnårig. När en 44-årig man mötte femtonåringen satte denna axeln till. ”Mannen undrade vad 
ynglingen höll på med och då blev det bråk. Under bråket fick mannen ett 14 cm djupt, 
livshotande knivhugg i magen.”  

Artikeln ”Våldsam tjejtrio fälldes för misshandel” (NT040527) hade troligen bara varit en 
kort notis om gärningsmännen varit killar, men nu får den större utrymme. De tre unga tjejerna, 
15, 17 och 18 år, fälls för misshandel och olaga hot efter överfall på andra unga tjejer.  
 

I december gav sig 15-åringen och 18-åringen på en ung kvinna på Hagaskolan. De hotade döda 
henne. Hon blev också slagen i ansiktet och knäad i underlivet. I samband med överfallet bestals hon 
även på sin handväska. Av allt att döma skedde överfallet utan föregående provokation. (NT040527) 

 
Brott där gärningsmannen inte motsvarar stereotypa föreställningar omdefinierar den diskursiva 
ordningen, och jag menar att i fall, som de ovan beskrivna, förstärks diskursen om det hotfulla 
samhället. Eftersom omständigheterna inte är som det ska vara enligt rådande föreställningar så 
målas en bild av ett nytt samhälle upp – ett mer våldsamt samhälle där fler grupper än den 
traditionella brottslingen är kriminella.  

I artikeln ”Fler misshandelsfall i Norrköping” (NT040821) skrivs att ”/…/ kvinnor blir allt 
vanligare som misshandelsutövare”. Artikeln artikulerar diskursen om det hotfulla samhället och 
föreställningen att samhällsutvecklingen går mot mer och grövre våld. Genom kvinnans 
traditionella associering med omvårdnad, omtanke, moderlighet osv. omdefinieras föreställningar 
om hur samhället ser ut, den spelar på att kontrastera stereotyper.  

Ett alternativt sätt att lyfta fram nyheten att kvinnors våldsutövande ökar skulle kunna vara 
som tecken på ökande jämställdhet och nedmontering av den traditionella genusordningen, som 
definierar kvinnors respektive mäns könsroller. I samma artikel förklaras nämligen ökningen av 
kvinnliga offer för utomhusmisshandel med att kvinnor i större utsträckning rör sig ute i det 
offentliga rummet. ”Förr i tiden misshandlades inte kvinnor utomhus i samma utsträckning. 
Kvinnor är numera också mer ute i svängen och risken för svartsjuka ökar.” Denna vinkling på 
fenomenet framställer de kvinnliga offren som medskyldiga till det våld de utsatts för eftersom de 
självmant utsätter sig för det farliga, offentliga rummet som är mannens traditionella domän.112 
Dessutom finns en föreställning att svartsjuka är orsak till våld mot kvinnor, och i förlängningen 
finns en implicit förklaring där kvinnor måste ha förorsakat svartsjukan. Här finns en parallell till 
de tidigare diskuterade överfallen då äldre öppnar dörren för främlingar. I båda fallen 
skuldbeläggs offret för att det exponerar sig för det offentliga rummet, som inte är avsett för 
kvinnor och äldre.  

                                                 
111 Madriz, (1997) s. 26 
112 Andersson, (2000) s. 13 
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Samhället framstår som mer våldsamt när kvinnor träder ut i det offentliga rummet även för 
att misshandel utanför hemmet implicit är värre än misshandel i hemmet. Hemmet tänks vara en 
utanförstående sfär och offren för detta våld betraktas inte som verkliga offer enligt Madriz teori 
om det ideala offret. Det ideala offret attackeras av en främling.113

Såväl ökningen av kvinnliga gärningsmän (sic!) som kvinnliga offer blir alltså element i 
diskursen om samhällets ökande våldsamhet. I första fallet bortses från den ökande 
jämställdheten och i det andra används den som förklaring till varför våldet i samhället ökar. 

I urvalsperioden finns få artiklar som handlar om en minskning av någon typ av brott. Ett 
exempel är dock artikeln ”Färre bostadsinbrott i Norrköping” (NT040817). Minskningen 
förklaras här på helt annat sätt än ökningen i andra artiklar. Artikelingressen består av orden: 
”Antalet bostadsinbrott ökar över Sverige. Men Norrköping visar upp en helt annan trend med 
en minskning på närmare 30 procent jämfört med förra året.” Orsaken till minskningen antas 
vara att andra brott blivit lönsammare. Vissa kända inbrottstjuvar sitter även inne på anstalt vilket 
också förklarar nedgången av antalet bostadsinbrott.  

Tidningens förklaring av både brottsökning och brottsminskning förstärker föreställningen 
om att samhället är på väg åt fel håll. Vid en ökning skrivs det gärna om att samhället är hotfullt 
och våldsamt, men en minskning förklaras inte utifrån samma logik, vilket skulle leda till 
slutsatsen att samhället förbättras med avseende på brott. Istället söks förklaringarna inom ramen 
för antagandet att samhället är dekadent, vilket tas för givet. 

Artikeln ”Fyra östgötar i pedofilhärva” (NT040526) innehåller flera av de ingredienser som 
bygger upp och förstärker tanken att det inte finns någon moralisk ansvarskänsla kvar i samhället 
– det ruttnar sönder i våld och snusk. Den rapporterar om en ”jättelik nordisk barnporrhärva” 
där bland annat en polis är inblandad. De 118 misstänkta, svenska männen sägs komma från alla 
samhällsklasser. Att det är utbrett på sådant sätt, att även en polis är inblandad och att det gäller 
övergrepp mot barn gör detta till ett avgörande tecken på den dekadens som ingår i diskursen om 
det hotfulla samhället. När det dessutom handlar om sexbrott och pedofili, som kopplas till låg 
moral, så blir artikeln extra betydelsefull i konstruktionen av denna sociala verklighet. I anslutning 
till artikeln finns även en genomgång av tidigare barnporrbrott i Norrköping där en del filmer 
beskrivs innehålla ”/…/ så grovt våld att åklagaren kallade det barntortyr”, och andra har ”/…/ 
sadistiska inslag”. Denna typ av brott, som dessutom går genom hela samhällets alla klasser, 
väcker nästintill gamla berättelser om Sodom och Gomorra till liv.  

Den 30 november i urvalsperioden vigde Norrköpings tidningar en helsida åt brottsligheten. 
Högst upp på sidan står som inledning:  
 

Det har varit många våldsbrott och hotfulla situationer i Norrköping senaste tiden. För den som 
drabbats, känt sig hotad eller bara varit vittne lämnar händelsen spår. Det gäller att försöka gå vidare. 
(NT041130) 

 

                                                 
113 Madriz, (1997) s. 88 
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Sidan består av tre artiklar, en stor bild föreställande ett mansansiktes ögon samt urklipp från fyra 
tidigare artiklar om våldsbrott i tidningen. Bilden är beskuren i höjd med ögonbrynen och 
nästippen och blicken ger ett hotfullt, hatiskt intryck. Den övre, största artikeln med rubriken 
”Blicken kändes som ett hot” (NT041130) beskriver en kvinnas rädsla och upplevelse av en 
händelse där en man tagit fram en yxa inne på pendeltåget.  
 

– Det jag reagerade på först var ögonen. De lyste så. Jag tänkte att han var drogad. Sedan märkte jag 
det hånfulla leendet och att han inte vände bort blicken. Jag tänkte att den killen är inte OK. 

Hon kände det som att han tittade på sitt offer, henne. 
/…/ 
Nu har det gått en tid sedan händelsen, men hon är fortfarande rädd. Det är hennes man också. Han 
undrar om mannen kanske var ute efter just henne av någon anledning. 

Hon säger att den som sitter i en tågvagn inte har något skydd i sådana här lägen. 
/…/ 
Hon är rädd för att människor som kan vara farliga finns i samhället utan att få den vård de behöver. 
Och hon är arg för hon tycker inte att lagen verkar räcka till för att stoppa den som hotar andra. 
/…/ 
Tåg tänker hon inte åka mera, säger hon. Hon får ta sig till arbetet på andra sätt.  

– Var jag än är nu så bedömer jag risken. (NT041130) 
  

I citatet ovan reproduceras flera element i diskursen om det hotfulla samhället. Mannens ondska 
lyser igenom, vilket syns i ögonen. Jag anser att händelsen beskrivs som ett uppvaknande som fått 
kvinnan och hennes make att inse vilket farligt samhälle de lever i. Lagen är inte anpassad efter 
samhällets hotfulla karaktär och i vardagliga situationer, som transporten till arbetet, hamnar man 
i lägen där inget skydd finns. Det framstår som omöjligt att leva ett vanligt liv utan att utsätta sig 
för betydande risker och fara. Artikeln avslutas med att beskriva hur rädd kvinnan blivit, hon åker 
inte tåg, hon bedömer alltid risker och hon funderar över hur hon ska kunna skydda sig. Genom 
detta förstärks och legitimeras föreställningen att samhället är dekadent och oerhört farligt. 
Artikeln vill få läsaren att inse hotets allvar och slår fast att det är nödvändigt att skydda sig, 
eftersom faran är så närvarande. 

På samma sida finns artikeln ”Oprovocerade våldet – en tillfällighet” (NT041130) och den 
tonar delvis ner hotbilden. Där framkommer att man kan gå ut, men att man bör vara vaksam. 
”Och till kvinnor brukar hon säga att de inte behöver gå var som helst. Det handlar om 
självbevarelsedrift.” Det finns en problematik i denna typ av råd. Det är givetvis onödigt att vara 
dumdristig, men uttalanden av detta slag reproducerar föreställningen att kvinnor har ett särskilt 
ansvar för sitt offergörande samt att de är mest utsatta. Det framkommer inte att män inte bör gå 
var som helst, vilket både visar att de inte görs till offer och att de inte antas tillhöra en riskgrupp 
trots att de enligt statistiken utsätts mest för brott.  

I urvalsperioden för denna studie inträffade det mycket omskrivna dubbelmordet i Linköping 
och tidningen publicerade flera artiklar om händelsen och den rädslan som skapats. Artikeln 
”Skolorna i Linköping ännu låsta” (NT041117) avslutas med en förklaring av det inträffade.  
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/…/ många brottas med frågor om varför det hemska hände i Linköping och hon ser händelsen som 
ett uttryck för hur samhället ser ut idag.  
– Här har någon angripit en (sic) litet barn. Vad säger det egentligen om det samhälle vi lever i? 
(NT041117) 

 
Detta uttalande spelar tydligt på diskursen om det hotfulla samhället, som förstärks när den 
artikuleras i medierna. Informanterna som använder medierna som informationskälla tar till sig 
den verklighet som konstrueras i medierna och gör den till sin egen.  

Ofta är rubrikerna till artiklarna mer dramatiska och dogmatiska än artikelinnehållet. Ett 
exempel är artikeln ”Ökat drogmissbruk bland psyksjuka” (NT040521), som handlar om 
samhällsdebattens fokusering på psykiskt sjukas farlighet och inblandning i allvarliga våldsbrott. 
Texten är skriven utifrån en intervju med författaren till en doktorsavhandling om just detta. 
Denne menar att debatten om psykiskt sjuka är missvisande, eftersom brottsligheten inte ökat 
inom denna grupp och fokuseringen på brott döljer andra aspekter, exempelvis vilka möjligheter 
det nu finns att leva ute i samhället när alternativet förr var mentalsjukhus. Mot slutet av artikeln 
skrivs dock att drogmissbruket ökat bland psykiskt sjuka och detta lyfts upp till en rubrik i stora 
svarta bokstäver.  

Denna strategi som tidningen använder reproducerar föreställningen om psykiskt sjuka som 
ett farligt samhällsproblem med brottslighet som följd, eftersom drogmissbruk är starkt knutet till 
brott inom den diskursiva praktiken. Trots att artikeln lyfter fram att psykiskt sjuka inte bör 
förknippas med brott så motverkar den samtidigt detta budskap. Rubriken upptar ungefär en 
fjärdedel av artikelns totala utrymme och stannar sannolikt kvar längre i läsarens medvetande än 
artikeltexten, som kanske inte ens läses av lika många.  
 

Förklaringar till samhällets våldsamhet 
I såväl intervjuerna som nyhetsartiklarna förekommer en rad försök att förklara varför samhället 
ser ut som diskursen om det hotfulla samhället etablerar det. Här presenteras de vanligaste, först 
ur intervjuerna och därefter från tidningen. 

Intervjuerna 
Den rädsla informanterna känner riktas framförallt mot vissa specifika grupper som antas vara 
mer kriminella och utgöra ett större hot. Framförallt gäller det ungdomar och då speciellt om de 
är i gäng. De unga idag har ingen respekt för äldre. ”Förr bockade ungarna när de tackade, idag 
tackar de knappast”, menar Harriet. Samtliga informanter i studien uttrycker att deras största oro 
och rädsla gäller ungdomar och ungdomsgäng. Alvar anpassar sig exempelvis till skolungdomen 
när han ska åka buss. ”Jag undviker att åka buss när skolorna slutar. Då väntar jag hellre ett tag, 
du vet det är sådant jädrans liv.” 

Andra grupper som i större utsträckning associeras med kriminalitet är arbetslösa och 
invandrare. Såväl arbetslösheten som invandringen ges som förklaringar till varför våldet och 
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brottsligheten antas ha genomgått en dramatisk ökning. Dessutom förklaras fenomenet med att 
familjeinstitutionen förändrats, att polisen inte får tillräckliga resurser och att brottslingar inte 
straffas hårt nog. Detta överensstämmer med Mardiz teori, det vill säga att de mest utbredda 
förklaringarna till brott rör sönderfallet av familjen, eller avsaknad av grundläggande, traditionella 
värderingar, droger och ett lamt, för snällt rättssystem.114  
 
Invandringen 

Invandrare framställs som en viktig faktor i det ökande våldet. Enligt flera av informanterna 
framgår det klart i medierna att invandrarkillar ligger bakom de flesta brott. De står för en moral 
som inte motsvarar den traditionellt svenska, och genom sin närvaro påverkar de samhället så att 
det kriminella beteendet sprids – invandrare sprider en kriminell smitta. En informant uttrycker sig 
så här: 

 
Jag har inget mot invandrare, jag tycker att vissa av dem ska få komma, men de ska rätta sig efter våra 
regler och normer och inte bete sig på det sättet för det har aldrig hänt förr i Sverige. Det är något 
nytt som har kommit. Och det sprider sig naturligtvis till svenskar också som har det besvärligt.  
 

Uttalanden av detta slag är klassiska inom den rasistiska diskursen och byggs upp enligt formen 
”Jag är inte rasist, men…”. Denna strategi bygger på att talaren frånsäger sig någonting, 
exempelvis att vara rasist, för att sedan kunna hävda just detta med andra ord.115 Hon hävdar här 
att den typ av brott som begås i Sverige idag beror på invandrarnas dåliga inflytande och att de är 
fundamentalt annorlunda än svenskar.  

Informanterna kräver att invandrarna för att bli accepterade måste följa de normer som inte 
längre existerar i vårt samhälle enligt dem själva. Enligt diskursen om det hotfulla samhället är 
samhället sjukt och saknar respekt. Här framställs invandrarna som de vore det virus som orsakar 
smittan, deras dåliga inflytande ”sprider sig naturligtvis till svenskar”. Genom denna typ av 
uttalanden reproduceras föreställningen om invandraren som något främmande och ont som 
måste hanteras, antingen genom att tas bort eller anpassas så att han eller hon inte längre är 
annorlunda. 

Förklaringsmodellen till samhällets dekadens är enkel. Två fenomen finns samtidigt och båda 
är nya, det ena är ökad invandring och det andra är ökande brottslighet – alltså beror den ökande 
brottsligheten på invandringen. Slutsatsen är inte logiskt giltig, men den tycks vara utbredd.  

En annan informant i studien pratar också om invandrarkillar som det stora problemet: 
 
Om du lyssnar på radio, tittar på TV, läser tidningarna, de här brotten som har begåtts nu, det är 
oftast invandrarkillar. Och hur de behandlar sina egna systrar det ska vi ju inte tala om med de här 
morden och… Så det är dem jag är mest rädd för, men å andra sidan kan man ju missta sig på såna 
också, men det är mycket såna som är kriminella. Jag stod ute vid ändhållplatsen ute i X-stadsdelen. 
Jag hade spelat kort med goda vänner och skulle ta sista bussen hem vid halv tolv. Då stod jag där på 

                                                 
114 Madriz, (1997) s. 106 
115 van Dijk, (1993) s. 77 
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natten och väntade på bussen och då såg jag att det stod tre invandrarkillar en bit bort. /…/ Jag 
tänkte: ’oh Gud’. Och så såg jag i ögonvrån att en av killarna kom fram till mig och jag blev så rädd att 
jag vart kallsvett. Så kommer han fram och så säger han: ’Ursäkta damen, men hur mycket är klockan’. 
Jag höll på och svimma. Så man kan ju missta sig också, men det går ändå inte att frångå att många 
invandrare är brottsliga, och det gäller ofta killarna. 

 
Citatet visar att hon delar föreställningen att invandrare begår många brott och att de behandlar 
andra människor illa, däribland sina egna systrar. Det framkommer också att hon var mycket rädd 
för invandrarkillarna på busshållplatsen, men hon berättar den historien för att visa att även 
invandrare kan uppföra sig normalt och att de inte nödvändigtvis har ont uppsåt. Hennes rädsla 
visar dock att föreställningen om invandrarkillar som kriminella är djupt rotad hos henne och hon 
avslutar dessutom med att slå fast att ”många invandrare är brottsliga”. Uttalandet bygger med 
andra ord på samma logik som det ovan, nämligen att talaren ger sken av att vara fördomsfri och 
accepterande för att kunna föra fram det motsatta budskapet. Citatet reproducerar onekligen den 
rasistiska diskursen oavsett om det delvis syftar till att visa att inte alla invandrare är kriminella – 
det förutsätts att invandrarkillar normalt sett är just detta.  
 
Familjen 

Brottslingar anses sakna grundläggande värderingar, vilket framförallt visas genom bristen på 
respekt, som vi sett ovan. De förklaringar som framkommer i intervjuerna rör främst 
familjesituationen och hur samhället behandlar barnen. Samtliga informanter upplever att barnen 
idag skiljer sig mycket från hur de själva var som barn. En orsak till detta antas vara att barnen 
inte får den kärlek och uppmärksamhet de behöver, vilket resulterar i att de bryter regler för att 
bli sedda.  
 

H: Ja, många gånger tror jag, för att va lite amatörpsykolog, att de gör jäkelskap för att bli sedda och 
hörda. Hör mig jag finns här, tror jag. De känner sig bortglömda. 

 

Det perspektiv som dominerar de förklaringar som framkommer kan beskrivas som konservativt. 
Enligt Madriz är en konservativ syn på brottslighet dominerande i Nordamerika. Den 
konservativa ideologin förknippar brottslighet med familjens reducerade inflytande. 
Familjeinstitutionen garanterar sociala värden som respekt, disciplin, arbetsetik och moral. 
Brottslingar antas sakna dessa grundläggande värden vilket anses orsaka deras brottslighet. 
Lösningen är helt enkelt att återupprätta en mer traditionell familjstruktur som kan garantera 
individernas moraliska värdighet.116  

Denna konservativa inställning till brott, anser jag, återspeglas tydligt i informanternas 
hållning. Här följer uttalanden från Märta och Harriet: 
 

                                                 
116 Madriz, (1997) s. 35-36 
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M: Ungdomarna är så rotlösa så de inte har nåt annat att göra än begå brott. Jag tycker det är tråkigt. 
Jag tycker det är mycket tråkigt att det ska behöva vara så. Att de inte har någon som tar hand om 
dem och bryr sig. 
 
I: Vad tror du det beror på att respekten har försvunnit? 
H: Ja gud, med risk för att bli nedslagen så ska jag säga det att jag tyckte det var bättre förr när 
mamma var hemma och tog hand om ungarna och skötte hemmet och pappa jobbade. Då hade 
ungarna någonstans att ta vägen. De har ingenstans att ta vägen idag. De skyfflas in på ett daghem 
med kanske 30-35 ungar. Det är inte en lugn stund från morgon till kväll och jag menar ett par tre 
dagisfröknar kan inte räcka till för så många barn. Många barn har ett så stort ömhetsbehov. De 
behöver krypa upp i knäet och få lite lugn och ro. Det har ju inte det. Och sen jobbar mamma och 
pappa och sen när de kommer hem över helgen då ska det städas och diskas och då ska de göra allt 
det där de inte hunnit med i veckan. När har de hand om barnen? När får de tid för ungarna? Det 
finns ingen tycker jag. Nu skulle feministerna höra mig vet du (skratt). 
 

Det förs även fram en angränsande förklaring till samhällsutvecklingen. Elsa menar att ungdomen 
idag lever i för stor frihet. De tar inte kärleken och äktenskapet på allvar, istället kännetecknas 
deras relationer av ombytlighet. ”Det är inte så ett äktenskap ska vara. Det ska vara för livet.”, 
säger Elsa. Hennes motvilja till det hon kallar ungdomars frihet kan tolkas som en reaktion mot 
och ett uttryck för familjeinstitutionens nedmontering. Såväl hon som de två citerade kvinnorna 
ovan värnar om den traditionella familjen och ser ett kausalt förhållande mellan förändrad 
familjeinstitution och förändringar i samhällets moral och kriminalitet.  

Enligt den konservativa ideologin finns roten till det onda vi idag upplever i våra samhällen i 
60- och 70-talets kultur där hippie-, antikrigs- och kvinnorörelsen växte fram. Dessa rörelser 
betraktas som den primära orsaken till förfallet av traditionella, grundläggande värden.117 De äldre 
i denna studie framhåller som vi sett just faktorer av det slaget.  

Flera av informanterna tar upp du-reformen under samtalet om den minskade respekten. 
Några av dem tror att respekten försvann i samband med denna. Det tolkar jag som uttryck för 
en liknande föreställning som i fallet med familjen – det är ett synligt, enkelt observerbart, tecken 
på förändring som visar att grundläggande värden reformeras. Utifrån föreställningen att lag och 
ordning vilar på traditionella, grundläggande värderingar så uppfattas förändringar på detta 
område som hotfullt och oroväckande.  
 
”Daltande med brottslingar” 

Alla förklaringar rör dock inte familjens roll utan även samhällets och myndigheters inställning 
orsakar den ökade kriminaliteten. Det handlar om nedskärningar av polisens resurser och att 
brottslingar inte bemöts med tillräcklig stränghet. Enligt Karl minskar brottsligheten ju fler 
poliser det finns ute på gatorna. Det är för enkelt att komma undan med brott och om någon 
grips så händer ingenting. ”Det är ett jävla daltande med alla brottslingar.” Karl upplever 
dessutom att ingenting görs i utredningar av brott, han har föreställningen att resursbristen gör 

                                                 
117 Madriz, (1997) s. 36 
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att det bara ”läggs på hög”. Om inte samhället ska utvecklas till fullständig katastrof så måste 
ordentliga resurser sättas in, enligt honom. 

Samhället förändras också till följd av andra ekonomiska faktorer, som arbetslösheten. Den 
skapar sysslolöshet och gör att folk drar omkring på gatorna utan någonting att göra. Alvar säger: 
”Ja, det är det här att tiderna förändras, och så är det arbetslöshet och sådär. Du vet man går och 
driver och har inget att göra och då tänker man att nu ska vi plocka den där.” 

 

Artiklarna och förklaringar till samhällets våldsamhet 
Återkommande i tidningen publiceras artiklar som reproducerar och förstärker föreställningen att 
samhället utvecklas åt fel håll, klimatet blir hårdare och våld och brott ökar. Artikeln ”Hot mot 
poliser tillhör vardagen” (NT040803) lyfter fram några vanliga förklaringar, som att människor 
saknar den respekt man hade förr och att fler kriminella kommer in från Östeuropa. Genom 
framställningen om hot och förolämpningar som tillhörande vardagen förmedlas bilden att 
samhället övergått i ett tillstånd av permanent våldsamhet, det är inte undantag i ett annars sunt 
samhälle utan utgör ett normaltillstånd. Kriminalitet och dålig respekt mellan människor är vad vi 
kan förvänta oss idag.  

En viktig komponent i förändringen av samhället är öppnandet mot världen. Till följd av det 
har Sverige blivit en attraktiv marknad för kriminella från framförallt Östeuropa. Även invandrare 
från andra delar av världen framstår som ett hot mot det svenska samhället, som i detta 
sammanhang förknippas med det goda, lugna och fredliga. Sverige är inte längre vad det varit, 
Sverige har blivit världen och har därmed tagit del av allt det farliga, som förut inte varit 
förknippat med landet.  

Artikeln ”Östligor härjar i Norrköping” (NT040802) upptar en stor del av en tidningssida och 
behandlar problemet med kriminalitet från Östeuropa. Ingressen inleds: ”De kriminella nätverken 
från Östeuropa rör sig numera snabbt över gränserna och begår allt fler brott i Norrköping.” Det 
slås fast att brottsligheten med koppling till östeuropeiska länder ökar successivt varje år. Ofta rör 
det sig om mindre brott som framförallt drabbar butiksägarna – ”[d]et är de som drabbas hårdast 
när stöldligorna far fram.”  

Uttryck som ”stöldligorna far fram”, aktualiserar, enligt min tolkning, föreställningar om 
djurflockar eller svärmar. Brottslingen och utlänningen avhumaniseras därigenom och framställs 
som något som hotar mänskligheten. Även metaforer som spelar på naturfenomen – exempelvis 
att brottsligheten är en våg, ”brottsvågen” – omvandlar brott till något utanför det mänskliga. 
Det är en naturkatastrof som drabbar samhället. Detta sätt att beskriva brottslighet döljer även 
aspekter av att samhället självt skapar sina egna problem, det är inte en statisk enhet som endast 
drabbas av påverkan utifrån. 

Enligt samma artikel: ”/…/ ska man samtidigt inte överdriva det här /…/ Om man ser till 
hela brottsligheten i Norrköping utgör de här brotten fortfarande bara en liten del.” Med andra 
ord bör vi inte hetsa upp oss i nuläget, för problemet är inte överväldigande. I citatet byggs dock 
en implicit varning in, eftersom det genom ordet ”fortfarande” antyds att det i framtiden kommer 
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förvärras. Istället för att känna oro i nuläget ska vi förbereda oss på den oundvikliga framtid då 
detta problem är verkligt oroväckande.  

 
Ingen av dem [chefen för våldsroteln i Norrköping och ställföreträdande chefen för 
kriminalunderrättelsetjänsten på Rikskriminalen] har dock några större förhoppningar om framtiden. 
Magnus Törner befarar att brotten kommer att öka ännu mer framöver. Conny Dahl ger inte heller 
mycket att hoppas på. 
– Det här är något vi får vänja oss vid tills de här länderna kommer ifatt oss ekonomiskt eller tills vi 
lyckas ta fram ett nytt system som gör det mindre attraktivt att begå brott i Sverige. (NT040802) 
 

Citatet ovan skapar en bild av att samhället är på väg mot katastrof. Två förklaringar ges, dels att 
östländerna är efter i utvecklingen och dels att det är attraktivt att begå brott i Sverige. Tidigare i 
artikeln sägs: ”Det ska inte vara gästvänligt att begå brott i Sverige.” Hårdare tag efterfrågas och 
strängare straff är en bra lösning på problemet. Ordet ”gästvänligt” antyder att vi bjuder hit 
kriminella och att vi får betala för vår godhet. Människor från öst biter helt enkelt den hand som 
sträcks ut mot dem.  
 

Brott mot äldre i Norrköpings tidningar  
Två av de tolv artiklarna som behandlar brott mot äldre passar inte in i informanternas 
huvudsakliga föreställning om hur brott mot äldre ser ut, detta för att även gärningsmannen är 
äldre. De båda artiklarna handlar om samma händelse, som är ett knivöverfall på en sovande man 
inne på ett bibliotek. I den senare av de två artiklarna framkommer dock att gärningsmannen inte 
ursprungligen kommer från Sverige – ”Ilskan skulle grundat sig på att 65-åringen sagt till 71-
åringen och andra landsmän att dämpa sig när de varit högljudda på biblioteket. [Min kursivering]” 
(NT041113) Genom denna information reproduceras, den bland informanterna vanliga, 
föreställningen att gärningsmännen framför allt är invandrare, samtidigt som den motsäger bilden 
att hotet mot äldre utgörs av yngre delar av befolkningen.  

Övriga artiklar behandlar brott som informanterna tar upp under intervjuerna. Det är 
plånboksstölder, väskryckning, överfall på öppen gata, stölder där hemtjänstpersonal är misstänkt 
och brott där gärningsmännen på något sätt lurat eller trängt sig in i en äldres lägenhet.  

Artikeln ”Unga kvinnor stal 87-årings plånbok” (NT040226) är en notis som handlar om hur 
två kvinnor, 23 och 24 år, erbjudit sig att hjälpa en äldre kvinna med hennes matkassar. ”87-
åringen tackade nej till erbjudandet, men trots det tog en av de unga kvinnorna tag i en påse och 
började bära upp den till kvinnans lägenhet.” När de två kvinnorna gått sin väg var plånboken 
borta.  

Artiklarna ”71-åring motade ut falsk fastighetsskötare” (NT040820) och ”90-åring kastade ut 
blottare” (NT040812) beskriver båda hur äldre blivit lurade att öppna lägenhetsdörren, i första 
fallet då en kvinna utgett sig för att vara fastighetsskötare och i det andra fallet när en man bett 
om ett glas vatten. Dessa artiklar reproducerar ett vanligt element i diskursen om det hotfulla 
samhället, nämligen att folk försöker lura sig in hos gamla. I intervjuerna är det vid ett flertal 
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tillfällen just genom att be om ett glas vatten, att få låna telefonen, en penna eller något liknande 
som personen i fråga lurar sig in. Samtidigt framställer dessa båda artiklar de äldre brottsoffren 
som subjekt. De ”motade ut” och ”kastade ut” inkräktarna vilket kräver handlingskraft och 
säkerligen en portion mod. I detta fall tycks alltså tidningen inte reproducera den hegemoniska 
äldrediskursen med dess objektifiering och passivisering av äldre. Enligt mig finns en möjlig 
förklaring inom den logik som styr medierna. En händelse som bryter stereotyperna har stort 
nyhetsvärde. Enligt Elisabeth Stúr prioriterar nyhetsmedier kriminalitet, våld, katastrofer och 
underhållande reportage om ovanliga händelser som drabbat enskilda individer.118 Eftersom 
passivitet och offermentalitet är dominerande föreställningar om äldre så blir historier där äldre 
agerar och rår om sig själva intressanta att skriva om. I och med detta reproduceras den 
hegemoniska äldrediskursen indirekt genom att artiklarna spelar på och utnyttjar undantaget från 
stereotyperna. Det högre nyhetsvärdet får ju händelserna endast om de förstås utifrån, och skapar 
kontraster till, den hegemoniska diskursens definition av hur äldre är.  

Artikeln ”Psykiskt sjuk man överföll kvinna” (NT041102) är något av ett typexempel på ett 
fall som bidrar till och bygger upp diskursen om det hotfulla samhället. Offret är till stor del det 
ideala offret, det är en 64-årig kvinna som på förmiddagen inväntar bekanta på en plats med 
mycket folk i rörelse. Hon överfalls oprovocerat av en psykiskt sjuk man och misshandlas. Hon 
försökte dessutom gå undan för att undvika mannen när han närmade sig och hon skrek på hjälp, 
vilket är en förutsättning för att betraktas som ett oskyldigt offer. Berättelser som denna, där 
offret är helt oskyldigt, skapar föreställningen att våldet är slumpmässigt, och genom våldets 
oprovocerade karaktär, kan vem som helst utsättas. Slutsatsen som kan dras ur detta är att 
samhället i sig är hotfullt och våldsamt. Jag menar att artikulationer där det ideala offret framställs 
konstituerar en social verklighet som upplevs som hotfull. Madriz menar att det ideala offret, 
genom mediernas rapportering, framstår som mest utsatt trots att det inte är fallet. Det skapar 
rädsla hos de grupper som kan uppfylla kraven på att definieras som det oskyldiga offret – 
framförallt vita medelklasskvinnor.119 Jag anser att konsekvenserna av föreställningarna kring 
offer och gärningsmän kan dras längre så att hela samhället omfattas. Just genom favoriseringen 
av det oskyldiga offret så framstår våldet som meningslöst, oprovocerat och utan egentlig riktning 
– det skapar allmän rädsla. 
 

Del II 
Tidningens betydelse för diskursen om det hotfulla samhället 
Antalet artiklar som handlar om brott mot äldre är, som nämnts tidigare, inte särdeles stort. De 
som förekommer passar dock in relativt väl i den bild informanterna ger av hur hotet ser ut, 
vilket tyder på en interdiskursiv koppling mellan tidningen och de äldres föreställningar. Äldres 
tillgång till information om samhället på kvällen/natten inskränker sig i stort sett till medierna 

                                                 
118 Stúr, (2000) s. 29-30 
119 Madriz, (1997) s. 90-91 
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som därför formar deras föreställningsvärld. Ingen av informanterna har blivit utsatt för något av 
de brott de är rädda för och de är i mycket liten utsträckning ute under kvällstid. Märta säger: 
”Jag har inte råkat ut för nåt och inte har jag sett nått heller, men man läser ju i tidningen nu och 
då om väskryckning.” Enligt dem själva är det framförallt radio, tidningar och TV som är 
informationskällorna. ”Ja, det är ju det man läser om i tidningen. Hur länge ska jag klara mig? Ska 
jag våga gå ut en kväll?”, svarar exempelvis Karl på frågan om vad som gör äldre rädda. 

En tolkning är att äldres rädsla och mediernas rapportering förstärker varandra, eller att äldre 
hamnat i en ond spiral mot allt större rädsla, i och med att rädslan får dem att stanna inomhus. 
När den tid av dygnet som är föremål för rädslan tillbringas i lägenheten så utesluts möjligheten 
att bilda sig en uppfattning utifrån egna erfarenheter och rädslan förstärks genom mediernas 
rapportering, som är vinklad till följd av intressen som leder mot sensationsjournalistik och 
fokusering på våld, brott och allehanda otrevligheter.120 Att den diskursiva praktiken är avgörande 
för den världsbild människor har visas bland annat i informanternas sätt att trycka på att de förr 
aldrig hörde talas om många av de brott de idag läser och hör om. Märta säger: ”För 20 år sen 
skulle man inte kunna drömma om att någon skulle komma in och lura en gammal människa på 
det sättet. Det hörde man aldrig talas om. Nu är det väldigt vanligt.” Den ökande 
informationsförmedlingen omformar den diskursiva ordningen, eftersom människor nu får reda 
på vad som händer. Det man inte hör talas om får naturligtvis ingen framträdande plats i 
medvetandet, och då är det oväsentligt om detta inte inträffar eller om det bara inte kommer till 
ens kännedom. Märta säger underförstått att det nu är väldigt vanligt att äldre människor luras, 
eftersom hon nu anser sig höra talas om det ofta. 

Medierna används dessutom av informanterna för att legitimera föreställningar om samhällets 
våldsamhet. Det kan ske för att nyhetsmediernas rapportering har hög trovärdighet och 
förknippas med objektivitet.121 Sanningsvärdet hos ett uttalande framstår därför som högt i 
morgontidningar, som utgör denna studies empiri. De föreställningar som medierna reproducerar 
kan lägga sig över, eller tränga undan, attityder som härstammar från andra håll. Det kan 
exemplifieras från intervjun där informanten pratar om en invandrartät stadsdel denne varit 
bosatt i. 
 

Det är övervägande invandrare, men jag får säga att det händer inte så mycket därute ändå. Men om 
man läser sedan när det utretts hos polisen så var det mer regel än undantag att han pratade 
främmande språk eller något. 

 
Informanten har egna erfarenheter från stadsdelen i fråga som säger att invandrare inte är särskilt 
kriminella, men den tolkning som gjorts av verkligheten utifrån tidningarna dominerar och 
etablerar en verklighet där de flesta brott begås av invandrare. Informanten tycks tillmäta sin 
tolkning av tidningarnas verklighetsbeskrivning ett högre sanningsvärde än de egna upplevelserna.  

                                                 
120 Stúr, (2000) s. 29-30 
121 Ekecrantz & Olsson, (Stockholm, 1998) s. 27 
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I rapporteringen om brott i medierna är ålder, kön och i vissa fall etnicitet de uppgifter som 
normalt beskriver gärningsmännen. Ålder och kön är nästintill regel att de presenteras för läsarna, 
och till följd av det framstår dessa faktorer som väsentliga för förståelsen av brotten. Mediernas 
sätt att rapportera konstruerar föreställningen att gärningsmannens ålder, kön och etnicitet är av 
avgörande betydelse vilket, som vi sett, även visar sig i intervjuerna där dessa kategoriseringar är 
framträdande i de äldres beskrivningar av hoten. I detta sammanhang kan Madriz teori om en 
kraftig polarisering mellan offer och gärningsmän tillämpas. Hotet föreställs utgöras av det som 
inte är som ”oss”, det annorlunda.122  

Innebörden eller betydelsen av ett tecken definieras negativt, det vill säga det får betydelse 
genom vad det inte är.123 Betydelse och mening skapas genom implicita och explicita relationer av 
skillnader. Språket är strukturerat av binära oppositioner och ett begrepp kan inte förstås utan att 
relateras till sin andra del i oppositionen.124 Applicerat på de äldre i denna studie så konstrueras 
icke-äldre och/eller invandrare som ett hot då de skiljer sig från äldregruppen. Eftersom 
dessutom ålder och etnicitet framställs som avgörande faktorer så blir det i första hand runt detta 
hotet konstrueras. Den hotbild de äldre upplever behöver inte skapas av att mediernas skulle 
framställa just invandrare och ungdomar som gärningsmän i högre grad än andra, istället uppstår 
denna föreställning när mediarapporteringen tolkas av äldre utifrån deras position. Det väsentliga 
är att ålder och etnicitet framstår som viktiga faktorer, inte att en viss kategori av medborgare 
målas ut som kriminell.  

I intervjun uttrycker Harriet att samhället av idag genomsyras av så mycket kriminalitet att 
medierna skriver om misshandel, våldtäkt och incest ”varenda, varenda dag”. Samtidigt för det 
stora antalet brott med sig att offren inte längre får den uppmärksamhet de förtjänar. Hennes 
resonemang innehåller dock en motsägelse som kommer sig av att flera föreställningar samtidigt 
konstruerar hennes verklighet.  
 

H: När de slog upp då [för 50 år sedan] att en man hade slagit ihjäl sin hustru t ex, herregud det 
pratades i månader och det stod en artikel i tidningen. Det var någonting uppseendeväckande, men 
det är ingenting idag. Det är en såhär lite notis [visar med fingrarna] sen är hon glömd. Så det tycker 
jag har blivit hemskt. 
I: Tror du det är avgörande för att folk blir rädda, att de skriver på det sättet de gör? 
H: Nej, jag tror faktiskt folk blir blasé för jag märker ju på mig själv. Jaha nu är det en till som har 
slagit ihjäl sin fru och nu är det incestfall igen, men tar inte åt sig till slut tror jag. 

 
Hon säger att exempelvis ett hustrumord förr blev mycket uppmärksammat, men att det bara 
skrevs en artikel i tidningen, och att det idag passerar förbi som en liten notis nästintill obemärkt 
och glöms bort. Samtidigt ger hon en bild av hur medierna i överdrivet stor utsträckning skriver 
om kriminalitet, de skriver så mycket att människor blir ”blasé”. Jag menar att hennes uttalande 
                                                 
122 Madriz, (1997) s. 75 
123 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys (Lund, 2000) 
s. 229 
124 Inledning i Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz & Håkan Thörn (red.), Globaliseringens kulturer – Den 
postmoderna paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället (Falun, 1999) s. 18 
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dels bygger på föreställningen att samhället är våldsfixerat och att medierna frossar i brott och 
elände, och dels på att samhället är likgiltigt inför brott och brottsoffer. Båda dessa föreställningar 
är element i diskursen om det hotfulla samhället och motsäger i sig inte varandra. Ett uttalande 
som detta, som kan tolkas som en motsägelse, visar, enligt mig, att en diskurs starkt kan påverka 
verklighetsuppfattningen. Verkligheten behöver inte hänga ihop och motsägelser 
uppmärksammas inte. 

Den tanke Harriet har om att nyhetsrapporteringen inte skapar rädsla utan istället gör 
människor blasé kan föra med sig negativa konsekvenser. En medvetenhet om mediernas makt 
att påverka diskurserna och människors sociala verkligheter och tankar ökar motståndskraften; 
det för med sig högre agens och förmåga att själv kunna positionera sig inom den diskursiva 
strukturen. Hennes inställning nedvärderar mediernas makt och riskerar att passivisera subjektet i 
förhållande till strukturerna – subjektet blir i stor utsträckning determinerat av diskurserna.  
 

”Det hotfulla samhället” möter den hegemoniska äldrediskursen 
Endast en liten del av artiklarna i denna studie berör brott mot äldre, och därför är det orimligt 
att förklara äldres omfattande rädsla med att de i högre grad framställs som offer i medierna. 
Rapporteringen om brott mot yngre är betydligt mer omfattande. Rädslans paradox kvarstår 
alltså; äldre är mer rädda än grupper som är mer utsatta och löper större risk att bli brottsoffer. 
Hur kan detta förklaras? Jag anser att paradoxen blir förståelig när man studerar hur den sociala 
verkligheten konstrueras i mötet mellan den hegemoniska äldrediskursen och diskursen om det 
hotfulla samhället.  

Den verklighet en person upplever sig leva i är beroende av den diskursiva praktiken som 
konstituerar dennes sanningar och kunskaper. Artikulationer, exempelvis i form av 
tidningsartiklar, är delaktiga i denna konstruktion av verkligheten och därmed är det inte 
förvånande att samhället av många uppfattas som våldsamt och hotfullt. Diskursen om det 
hotfulla samhället grundläggs till stor del i medierna och reproduceras därefter av läsarna, det 
finns en interdiskursiv koppling mellan människors berättelser om brott och 
mediarapporteringen. Det budskap som sänds ut i medierna mottas och tolkas inte i ett vakuum, 
utan varje läsare har sina föreställningar, definitioner och erfarenheter som tolkningsnyckel. Med 
andra ord tolkas samma text olika av olika personer eftersom de inte lever i samma diskursiva 
kontext. En artikel som beskriver ett äldre brottsoffer kan alltså få större genomslag inom 
äldregruppen än en artikel om ett brottsoffer i medelåldern får inom en yngre ålderskategori. Det 
tycks vara mer avgörande vilken subjektposition mottagaren befinner sig i än hur 
diskursordningen kring brottsligheten ser ut.  

Jag tror dock inte att förklaringen är så enkel att man kan säga att den diskursiva verklighet de 
äldre lever i gör att de tolkar de få artiklarna om brott mot äldre på ett sådant sätt att deras rädsla 
når de proportioner den gjort. Istället anser jag att det är nödvändigt att ändra fokus och inte 
fokusera på vilken grupp som framställs som offer. Äldres rädsla konstrueras när diskursen om 
det hotfulla samhället som helhet tolkas genom den hegemoniska äldrediskursen. 
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Inom den hegemoniska äldrediskursen ser äldre sig själva som offer och de tolkar 
mediaflödet genom denna diskurs. Jag menar att vilka grupper som framställs som brottsoffer i 
diskursen om det hotfulla samhället inte är särdeles avgörande, istället är den diskurs som 
mottagaren av budskapet är positionerad i det väsentliga i sammanhanget. Samma meddelande 
uppfattas olika och ger upphov till olika känslor hos olika mottagare, eftersom de lever i olika 
sociala verkligheter och den diskursiva ordningen tillhandahåller olika glasögon att betrakta 
världen igenom. Diskursen om det hotfulla samhället når ut till alla och skapar föreställningar om 
våldsamhet över hela samhället, men med betydande skillnader. Äldre är, oberoende av denna 
diskurs, redan objektifierade och offergjorda genom den hegemoniska diskursen om äldre.  

Den förklaring till rädslans paradox gällande äldre jag i denna studie kommit fram till är alltså 
att rädslan uppkommer i mötet mellan den hegemoniska äldrediskursen och diskursen om det 
hotfulla samhället. Mediernas rapportering om brott tolkas av äldre genom den hegemoniska 
äldrediskursen vilket resulterar i att de uppfattar sig själva som mest utsatta.  

I teorikapitlet sammanförde jag Madriz tänkande om avhumanisering som det första steget 
mot att bli dominerad och ett brottsoffer125 med Hazans teori om att äldre i den västerländska 
kulturen betraktas som icke-människor och är avhumaniserade.126 Inom den hegemoniska 
äldrediskursen finns alltså element som gör dem till potentiella brottsoffer och detta öppnar upp 
för rädslan som förstärks utifrån diskursen om det hotfulla samhället. 

Äldre människor kan dock inte enbart analyseras som äldre, de tillhör även andra kategorier. 
Vissa aspekter av rädslan utgörs därmed av andra faktorer som inte är specifika för äldregruppen. 
Den sammantagna rädslan betraktar jag som resultatet av tre samverkande faktorer, där den 
hegemoniska äldrediskursens offergörande i kombination med hotbilden i diskursen om det 
hotfulla samhället är en av dessa. Den andra faktorn utgörs av att äldre ofta kan räknas in i 
kategorin det ideala offret. Trots att äldre inte framställs som offer i oproportionerligt hög grad, 
så framstår de ändå som offer eftersom de kan definieras som det oskyldiga offret. Det är bara 
denna typ av offer som verkligen betraktas som offer, övriga är medskyldiga till det brott de 
utsatts för och väcker inte sympati på samma sätt. Därför är egentligen alla offer det oskyldiga 
offret, eftersom resten faller utanför definitionen av vad ett verkligt offer är. De som alltså hotas 
inom den diskursivt konstruerad verkligheten är just äldre och andra grupper som kan placeras in 
i denna kategori. Den tredje faktorn är att majoriteten inom äldregruppen är kvinnor. 
Föreställningen om kvinnor som offer är en del av genusordningen och därmed omfattas de 
flesta äldre av ett offergörande utifrån även denna maktordning.  

I intervjuerna identifierar sig informanterna i regel med gruppen äldre. Denna studie rör 
endast rädslan och därför kan jag inte uttala mig om andra områden, men jag konstaterar att inom 
detta område handlar det i stor utsträckning om ”vi gamla”. Emellanåt, men mer sällan, pratar de 
även om äldre kvinnor och äldre män. Jag menar att en möjlig tolkning utifrån kombinationen av 
den kvinnliga majoriteten bland äldre och den genusneutrala kategoriseringen äldre är att det 

                                                 
125 Madriz, (1997) s. 63 
126 Hazan, (1999) s. 23-25 
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kvinnliga offergörandet så att säga kan spilla över på de äldre männen. Dessutom förknippas 
fysisk svaghet och sårbarhet med både kvinnor och den åldrade kroppen hos båda könen, därför 
kan äldre män sägas bli diskursivt feminiserade. Kvinnor med en livslång erfarenhet av att leva 
som offer upplever sin tillvaro som hotfull och pratar om den som hotfull för äldre. Hotet hon 
upplever som kvinna artikuleras som ett hot gentemot äldre vilket konstituerar en diskursiv 
verklighet där gruppen äldre är utsatt. 

De äldre framställer ofta sig själva och andra äldre som små och svaga i förhållande till hotet, 
de kan inte sätta emot någonting eller försvara sig. ”Man är ju så liten”, säger Harriet.  Uttryck 
som detta visar äldres syn på sig själva som små, och de förminskar samtidigt äldre genom att 
framställa dem som passiva offer. Enligt den diskursanalytiska riktning denna studie bygger på är 
diskurserna såväl konstituerade som konstituerande, det vill säga den diskursiva praktiken speglar 
och skapar den sociala verkligheten. Med andra ord är de äldres beskrivningar av sig själva viktiga 
för hur de uppfattar sig själva och den egna situationen.  

Föreställningen att äldres fysiska förutsättningar bidrar till rädslan artikuleras av samtliga 
informanter. Märta uttrycker det: ”Det är klart att som äldre är jag mer rädd för jag har svårare att 
försvara mig. Som yngre trodde man ju i alla fall att man skulle kunna springa undan eller göra 
någonting.” Enligt Bodily är det utmärkande för ålderismen att ålder betraktas som orsak till olika 
företeelser.127 I detta sammanhang ger de äldre själva uttryck för detta tänkande genom att se 
ålder som likvärdigt med eller orsakande fysisk svaghet och oförmåga att försvara sig. När de 
förklarar att den egna orken och styrkan är låg vet de säkerligen vad de talar om, men detta 
tänkande generaliseras och tillämpas på hela äldregruppen. Dessutom definieras vad som är 
oförmåga och begränsning samt vilka detta gäller diskursivt. Därför kan informanterna betrakta 
sig själva som särskilt försvarslösa i förhållande till hot där vem som helst är helt försvarslös. 
Märta säger att förmågan att försvara sig som ung bestod i att hon trodde sig vara förmögen till 
detta. Implicit säger hon att detta inte var fallet. Skillnaden består i de olika diskurser som 
definierar de olika livsfaserna. Ungdomen förknippas med aktivitet och styrka, medan 
ålderdomen är associerad med passivitet, svaghet och beroende. Den hegemoniska äldrediskursen 
beskriver i stor utsträckning äldre på ett sätt som gör att de upplever sig själva som värnlösa.  

I intervjuerna framgår att de äldre på flera sätt inte ser sig som en naturlig del av samhället. 
Exempelvis anser de sig inte leva i ”sin tid”. Ett vanligt uttryck är att ”det var bättre på min tid”, 
vilket implicerar att nutiden inte tillhör den äldre delen av befolkningen. Den tid och det samhälle 
som var den äldre generationens finns inte längre kvar. Ungdomar idag tillhör en ny generation 
som just nu lever i sin tid. De äldre är på detta sätt alienerade från det samtida samhället som 
därigenom blir något främmande. Att äldre inte passar in i dagens samhälle visas bland annat i att 
de beskrivs som alltför godtrogna och välvilliga, och därför blir de enkla offer för farorna inom 
diskursen om det hotfulla samhället. Märta säger följande: 
 

                                                 
127 Bodily, i Sarbin & Kitsuse (red.), (London, 1994) s. 187 
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M: Många gamla är, höll jag på att säga, godtrogna. Man försöker ju tro folk om gott. Och ringer det 
nån på dörren och man öppnar och de frågar om de kan få ett glas vatten så är det klart man tycker att 
de kan få det, och då har de någon annan som står bakom dörren och gör något annat. Vi är inte 
medvetna om faran med att släppa in främmande människor i lägenheten. Det skulle jag aldrig göra, 
för jag tittar alltid vem det är som ringer på dörren. Och så håller jag i handtaget och dörrkarmen. 

 
Uttalandet tar upp det i intervjuerna omtalade hotet från människor som lurar sig in hos äldre. 
Världen är för hård för de äldre, de är som sagt inte anpassade till det nya samhället utan är 
fostrade i en tid då det var möjligt att lita på sina medmänniskor. Därför är de för aningslösa för 
att klara sig idag. De framställs som offer samtidigt som de görs ansvariga för denna typ av brott 
genom sin godhet. Denna form av ansvar eller skuld fråntar dock inte offret sin status som 
verkligt offer, snarare förstärks denna eftersom skulden ligger i oskyldigheten och godheten. 

Det finns dock en motsägelse i uttalandet ovan. Äldre beskrivs som godtrogna och även 
Märta själv påstår att hon ”försöker tro folk om gott”, men samtidigt skulle hon aldrig öppna 
dörren för en okänd. Att denna självmotsägelse kan finnas tyder, enligt mig, på att föreställningen 
om de äldres godhet och godtrogenhet är väl etablerad. Den kan därför finnas parallellt med den 
misstro mot andra hon uttrycker. Ett resultat av detta blir att äldre i större utsträckning betraktas 
som det ideala offret samt att alieneringen och utanförskapet från övriga samhället reproduceras. 
Oförmågan att lita på människor framkommer också i Madriz studie där flera kvinnor uttryckte 
att de aldrig hjälper någon som exempelvis ber om vägbeskrivning. Det upplevs vara för riskabelt, 
då man själv riskerar att råkar illa ut.128 Misstro och avog inställning till andra människor 
legitimeras på så sätt genom diskursen om det hotfulla samhället. 

I tidigare kapitel har jag gått igenom vilka områden de äldres rädsla framförallt riktas mot, 
nämligen mörkret/kvällen, ungdomar och invandrare. Gemensamt för dessa är att de på något 
sätt förknippas med det främmande och okända. Invandrare och ungdomar, menar jag, utgör 
symboler för det nya samhället, som de äldre inte känner sig delaktiga i. Ungdomarna som ju 
lever i sin tid tillhör det nya och är, som det brukar uttryckas, framtiden. Invandrare symboliserar 
och bygger upp det mångkulturella samhället, som också betraktas som nytt och utgör framtiden 
för landet. Natten och mörkret kan kopplas till det okända av två anledningar. För det första 
genom att mörkret döljer och försämrar synförmågan. Det förknippas i traditionella 
föreställningar med hotfullhet, ondska och fara. För det andra för att informanterna inte är ute 
den mörka delen av dygnet och denna tid blir då naturligt okänd för att de saknar egna 
erfarenheter av den. 

Utan aktuell erfarenhet av föremålet för rädslan, vilket kännetecknar samtliga områden 
informanterna uttrycker mest rädsla inför, så blir stor del av kunskapen beroende av mediernas 
rapportering och där exponeras de som vi sett för diskursen om det hotfulla samhället.  

Den hegemoniska äldrediskursen kan i vissa fall, paradoxalt nog, bli en tröst eller trygghet. 
Genom rädslan begränsas de äldre i sin rörelsefrihet; de har inte tillgång till det offentliga rummet 
under stora delar av dygnet. Det finns i detta sammanhang en stark övertygelse att rädslan är 
                                                 
128 Madriz, (1997) s. 123 
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utbredd och vanligt förekommande bland de äldre. I och med att rädslan finns som ett moment i 
den hegemoniska äldrediskursen så kan denna ge tröst, eftersom individen inte behöver känna sig 
ensam med den upplevelsen. När alla är rädda och håller sig inne så blir det på ett sätt normalt.  
 

I: Känns det otäckt att gå ut eller? 
T: Ja man pratar ju med kompisar och det blir sådär. Man åker hem innan det blir mörkt om man 
säger. (Paus) Men det ligger nästan allmänt när det gäller äldre. Att de är… Om de är ute på nånting så 
vill de gärna komma iväg va, innan mörkret. Jag tror det. 
I: Är du själv rädd också? 
T: Nja, jag har aldrig varit utsatt för nånting sådär. Jag tänker inte så mycket på det. 
I: Men du går hem när de andra går hem? 
T: Ja det blir dagtid om man säger. 

 
Bauman menar att det individualiserade samhälle vi har idag skapar ensamhet. Det är inte längre 
möjligt att sluta sig samman för en gemensam sak, för i en gemenskap är inte längre helheten 
större än sina delar. Alla måste numera hantera sina problem på egen hand, enligt Bauman.129

 
Den enda fördel som sällskapet med andra lidande personer kan ge är ett lugnande besked om att 
ensam kamp med problemen är vad alla andra dagligen ägnar sig åt – vilket ger ny kraft åt den allt 
svagare beslutsamheten att fortsätta just detta: kämpa ensam.130

 
Den fördel som Bauman beskriver – att känna lugn och styrka i att inte vara ensam om sin 
ensamhet – kan, enligt mig, översättas till att gälla de äldres problem med rädsla. Vetskapen om 
att andra äldre också passiviseras av rädslan, och därmed blir mer ensamma och isolerade, 
skänker visst lugn och tröst. Det är uthärdligt att vara ensam och rädd om andra ställs inför 
samma problem. 

Även Hazans tänkande om den sociala döden som fundamental för det västerländska 
samhällets relation till äldre kan tillämpas för förståelse av de äldres begränsning och isolering. 
Den sociala döden föregår den biologiska och utgörs av rollförluster och bortgång från den 
sociala sfären i samhället.131 När detta tillstånd betraktas som det normala för äldre människor så 
uppfattas inte isolering till följd av rädsla som problematiskt. Det finns inget incitament för 
åtgärder eller vilja till förändring, eftersom äldres tillbakadragande och frivilliga isolering anses 
vara en naturlig del av åldrandet. Inom den hegemoniska äldrediskursen finns flera stereotyper 
för vilket liv de äldre vill leva och ofta används dessa på sådant sätt att de gynnar dem runt de 
äldre eller samhället i stort. När det är behagligast att äldre betraktas som nöjda med sitt 
tillbakadragande så används ofta den stereotypa föreställningen för att legitimera de äldres 
situation.132

                                                 
129 Zygmunt Bauman, Det individualiserade samhället (Göteborg, 2002) s. 63 
130 Bauman, (2002) s. 63 
131 Hazan, (1999) s. 69 
132 Hazan, (1999) s. 32 
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Subjektpositioner och alternativa diskurser 
Det är inte så att de äldre alltid är positionerade i diskursen om det hotfulla samhället eller i den 
hegemoniska äldrediskursen. Det finns för dem, liksom för alla andra, en stor mängd diskurser 
som konstituerar den sociala verkligheten. I de fem senare intervjuerna till denna studie är det 
dock naturligt att informanterna till stor del varit positionerade inom dessa diskurser, eftersom 
samtalet kretsat kring just rädsla och de intervjuats i sin egenskap av att vara äldre. När ämnet 
äldres rädsla kommer på tal aktualiseras dessa diskurser och informanterna pratar därför till stor 
del utifrån den verklighet de upplever från denna position. Detta är inte kontroversiellt, men en 
medvetenhet om detta är nödvändigt för att förstå de äldres livssituation. De är givetvis inte 
ständigt rädda vilket kan tyckas vara fallet i de samtal som förts till denna studie. Den rädsla de 
beskriver är även tillspetsad eftersom de ofta pratar utifrån den subjektposition där de upplever 
samhället som hotfullt. I intervjuerna framgår det dock att även andra diskurser är del i den 
diskursiva struktur de lever i. Beroende på i vilken diskurs de är positionerade så uppfattar de 
verkligheten på olika sätt, den är inte alltid hotfull och skrämmande. Ett utdrag ur intervjun med 
Elsa visar hur en förflyttning mellan olika subjektpositioner kan förändra föreställningen om hur 
samhället ser ut:  
 

I: Vad tror du äldre är rädda för? 
E: Det vet jag inte. De är rädda för väskryckare och sådär, att bli skrämda och överfallna. Nu är det 
väl inte så ofta det händer men... Jag var rädd ett tag när jag bodde på nedre botten. Jag var rädd att de 
skulle komma in till mig, men jag försöker att inte tänka på det längre. 
I: Vilka tänkte du skulle komma in? 
E: Sådana där som gör inbrott, som vill stjäla. Det finns ju sådant. Men det tror jag inte är så farligt 
nu. 

 
I denna passage associerar hon inte samhället med våldsamhet, snarare tonar hon ner hotbilden 
genom att säga att de brott hon talar om inte är särskilt vanliga. Hon är i detta fall inte 
positionerad inom diskursen om det hotfulla samhället och därför uppfattar hon inte heller 
samhället genom denna diskurs. Det gör hon dock vid ett senare tillfälle i intervjun efter att hon 
hävdat att äldre är den grupp som är mest rädd. 
 

I: Vad är det som gör att äldre är räddare än andra? 
E: De kan inte försvara sig på samma sätt som unga, det är omöjligt. Förr i världen hade man en 
pepparburk som man slog i ansiktet på dem. 
I: Vad gör man nu istället, tror du? 
E: Man får stanna hemma och sätta dubbla lås på dörren. Det är inte mycket att göra. 

 
Här är det en annan bild av samhället som framträder. Äldre beskrivs som försvarslösa och det 
enda de kan göra för att försvara sig är att låsa in sig. Dörren utgör en såväl konkret som 
symbolisk gräns mot det hotfulla samhället och för att kunna hålla hotet på rätt sida om denna 
gräns är det säkrast med dubbla lås. 
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Det hot de äldre upplever är knutet till samhället utanför. I detta samanhang blir 
föreställningen att äldre och samhället är skiljda åt133 betydelsefull, eftersom äldre genom detta 
kan positioneras separerade från hotet. Genom att helt gå in i och internalisera den stereotypa 
föreställningen om äldre i den hegemoniska äldrediskursen så kan avskiljandet från samhället 
fungera som trygghet – det finns en möjlighet att finna tröst i äldrerollen. Konkret yttrar sig detta 
i att de äldre låser in sig i sina lägenheter varpå en sluten sfär av utanförskap skapas genom den 
hegemoniska äldrediskursen. På utsidan av lägenhetsdörren finns det hotfulla samhället och 
innanför finns den segregerade värld där den äldre kan vistas relativt tryggt. 

Denna positionering bort från diskursen om det hotfulla samhället bryts dock när dörrklockan 
ringer, vilket visar sig i den rädsla informanterna beskriver inför denna situation. Ringer det på 
dörren så aktualiseras föreställningar om det utanför, hotfulla samhället. En tydlig och konkret 
händelse som denna kan omedelbart förändra den diskursiva positioneringen med följden att 
tankar och verklighetsuppfattningar totalt förändras. Ser de sedan en okänd människa i tittögat så 
betyder ett öppnande av dörren att det hotfulla samhället släpps in, eftersom gränsen mellan 
tryggheten i hemmet och samhället då upplöses.  

Avskiljningen från samhället skänker däremot ingen tröst i det offentliga rummet. Då 
förstärker den istället rädslan, för de äldre rör sig då i en främmande värld de är alienerade ifrån. 
De lever inte i sin tid och de lever inte heller inom samhället. Detta skapar rädsla då det främmande 
och okända förknippas med hotfullhet och kan uppfattas som skrämmande. Är en äldre ute på 
kvällen så strider det mot etablerade normer, eftersom fel person är på fel plats vid fel tidpunkt. 
Om något skulle hända vet de att de själva anses bära en del av skulden, eftersom de genom sitt 
handlande utmanat ödet. Konsekvensen av att inte följa rådande normer för den kategori man 
tillskrivs är, enligt Madriz, att skulden faller på offret.134  

Separeringen från samhället kan vara fysisk, som i fallet med lägenheten som separat 
tillflyktsort, eller diskursiv, som när äldre genom föreställningar inom den hegemoniska 
äldrediskursen definieras som icke-människor och utanförstående. Såväl den fysiska som den 
diskursiva separeringen är moment inom den hegemoniska äldrediskursen. En positionering 
inom denna diskurs kan, beroende av kontext, alltså vara ett skydd såväl som ett extra hot. 

Som nämnts tidigare är rädslan främst förknippad med den mörka delen av dygnet, det vill 
säga den del de äldre inte har direkta erfarenheter av. Jag menar att denna okunskap genom det 
resulterande främlingsskapet aktualiserar diskursen om det hotfulla samhället. Det är en 
anledning till att kvällen upplevs som mer skrämmande. En annan mer självklar orsak är 
naturligtvis att kvällen är mer associerad med hot och våld än dagen. Inom diskursen om det 
hotfulla samhället finns dock en aspekt av konstant hot, samhället föreställs vara så farligt att 
överfall sker dygnet runt. Karl svarar på följande sätt på frågan om det finns platser han undviker 
under dagtid: ”Nej, det gör det väl inte. Det kanske är motsägelsefullt, men ändå.”  

                                                 
133 Hazan, (1999) s. 18 
134 Madriz, (1997) s. 17-18, 82-83, 88 
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Inom diskursen om det hotfulla samhället tillskrivs hotet hela dygnet. Rädslan är ändå inte 
närvarande på samma sätt dagtid då de rör sig obehindrade av rädslan. Det beror på att de då inte 
är positionerade inom diskursen om det hotfulla samhället i samma utsträckning. Det finns 
istället andra diskurser, bland annat sådana som bygger på egna, aktuella erfarenheter av hur 
samhället ser ut, som de äldre uppfattar världen genom. Dessa andra diskurser är inte fokus för 
denna studie, men likväl kan jag sluta mig till att flera av dem inte framställer samhället som 
genomsyrat av våld och hot och att de därför inte skapar rädsla.  

Dagtid finns med andra ord flera alternativa positioner varifrån de äldre betraktar världen och 
de kan då vara både rädda och trygga. På kvällen/natten däremot finns i stort sett bara diskursen 
om det hotfulla samhället tillgänglig för att definiera verkligheten i det offentliga rummet. 
Informanterna har till följd av sin isolering under denna tid av dygnet en mycket mer begränsad 
uppfattning om vad som finns därute, de aktualiserar därför diskursen om det hotfulla samhället 
som genom medias försorg finns ständigt tillgänglig.  

Utifrån detta, menar jag, att diskursen om det hotfulla samhället kan sägas vara relativt 
instabil och flyktig. Den kan lätt tappa sitt grepp om de äldre under dagtid då andra diskurser 
strider mot denna om att definiera verkligheten. Den ingår dagtid i ett antagonistiskt förhållande 
med oppositionella diskurser och dessa andra tycks ofta vinna denna diskursiva kamp, vilket kan 
tolkas som att diskursen om det hotfulla samhället korresponderar dåligt med den fysiska 
verklighet som finns därute. Om de äldre inser att det hot diskursen beskriver är överdrivet så 
förlorar dock denna insikt all betydelse i den stund då de åter positioneras inom denna diskurs. 
Denna insikt omformar den diskursiva ordningen för stunden, men sedan kan solens nedgång 
vara nog för att diskursordningen ska förändras så att diskursen om det hotfulla samhället åter 
blir dominerande. 

En positionering inom diskursen om det hotfulla samhället resulterar i diverse föreställningar 
om andra människor, exempelvis betraktas ungdomar och invandrare som kriminella. Under en 
och samma intervju kan dock informantens inställning förändras kraftigt, till följd av hopp mellan 
olika subjektpositioner. Harriet säger: ”De ungdomar jag har träffat har varit jättefina. Jag har 
aldrig fått höra nåt skällsord, kärringjävel eller någonting sånt där.” Inte långt tidigare har hon 
pratat om ungdomar som respektlösa och hotfulla. Den egna erfarenheten står i opposition till 
diskursen om det hotfulla samhället, men likväl positioneras hon, och övriga informanter som är i 
samma situation, inom denna. Citatet ovan kan också tolkas som att hon även här är positionerad 
i diskursen om det hotfulla samhället eftersom hon definierar ungdomarna som ”jättefina” för att 
de inte uppfört sig på det sätt hon föreställer sig är normalt. De bedöms alltså mot en bakgrund 
definierad av denna diskurs. 

Ett uttalande av Alvar kan också exemplifiera hur olika diskurser framställer världen på olika 
sätt.  
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A: Man tordes ju knappt prata med dem [äldre när han själv var ung] vet du. Utan man hade ju 
respekt för dem och sådär. Man reste sig upp när man åkte buss och spårvagn. 
I: Det gör de [ungdomarna] inte nu? 
A: Nej. (Paus) Jo då, det finns många som gör det. 

 
Det spontana svar han ger på frågan om ungdomar reser sig för äldre på spårvagnen är att de inte 
gör det, de definieras som respektlösa och därmed är liknande handlingar från deras sida 
uteslutna och finns inte i hans tänkande. Efter en kort tankepaus menar han dock att ungdomar 
faktiskt ofta visar äldre den respekten att de låter dem sitta. Exemplet visar att verklighetens 
beskaffenhet ständigt är föremål för diskursiv kamp och är kontingent. Betydelserna kan skifta 
snabbt. Positionering i olika diskurser och subjektpositioner ger skiftande svar på frågor som 
denna.  
 

5 Slutdiskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka äldres rädsla för brott för att försöka förstå hur 
och varför den uppkommer. Äldre är relativt yngre mer rädda för brott trots att de utsätts i 
mindre grad, och denna rädslans paradox har uppsatsen sökt en förklaring till. Analysen har visat 
att åldersordningens maktstruktur spelar en avgörande roll för äldres rädsla. Den hegemoniska 
äldrediskursen knyter en rad betydelser som passivitet, beroende, svaghet etc. till äldre och i 
förlängningen definieras de som offer.  

Tidigare forskning har ofta förklarat rädslans paradox med att en viss grupp utmålas som 
offer i högre grad än andra. Exempelvis hävdas att medierna favoriserar brott mot kvinnor i 
urvalet av nyhetshändelser. I fallet med äldre är denna förklaring inte giltig då medierna innehåller 
liten del artiklar om äldre som brottsoffer. Jag har i denna rapport istället argumenterat för att det 
är mer avgörande vilken subjektposition mottagaren befinner sig i än hur diskursordningen kring 
brottsligheten ser ut. Det är nödvändigt att ändra fokus och inte fokusera på vilken grupp som 
framställs som offer i medierna. Äldres rädsla konstrueras när diskursen om det hotfulla 
samhället som helhet tolkas genom den hegemoniska äldrediskursen. 

Diskursen om det hotfulla samhället står inte ensam, den aktualiserar en rad andra diskurser 
som den verkar tillsammans med. Det gäller exempelvis de tre stora samhälleliga 
maktordningarna kring genus, ålder, och etnicitet. Diskursen kring samhällets hotfullhet för 
därmed med sig föreställningar som, enligt min mening, nedvärderar utsatta grupper. Kvinnor 
anses höra hemma i den privata sfären med barnuppfostran som främsta uppgift; invandrare får 
skulden för kriminalitet och den samhälleliga respektens påstådda försvinnande och äldre 
segregeras från samhället och isoleras ”för sitt eget bästa” i sina lägenheter. Med andra ord kan 
diskursen om det hotfulla samhället betraktas som en struktur av föreställningar som kopplar 
samman tankemönster inom vitt skilda delar av samhället.  

En konsekvens av rädslan som lyfts fram i rapporten gäller ökad misstro mellan människor. 
Till följd av hotets karaktär – det kännetecknas som obundet av tid och rum, utbrett i alla 
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samhällsskikt och grupper och riktat mot alla – så legitimeras misstro till andra människor. Det 
går inte att lite på någon. En olycklig utveckling kan följa av detta (och har till viss del redan gjort 
det). När människor vet att alla betraktar alla som potentiella gärningsmän och därmed inte vågar 
ingripa när de ser att någon behöver hjälp så försvinner en viktig trygghet. Många upplever 
närvaro av andra människor som en säkerhet, eftersom de då vet att vittnen och ingripare finns i 
närheten, men av ökad misstro kan följa att detta försvinner. Samtidigt som diskursen om det 
hotfulla samhället skapar rädsla så lägger den alltså även grunden för ytterligare rädsla till följd av 
ett kyligt och avvisande samhällsklimat. 

 

Diskursivt konstruerad rädsla 
Jag anser att denna studie visar att diskursanalysen med dess teorier om diskurser och 
subjektpositioner är fruktbar för att förstå individers handlingar, föreställningar och uttalanden. 
Det som kan tyckas motsägelsefullt och irrationellt kan med detta perspektiv förstås. Människors 
verklighet utgörs inte av den värld de befinner sig i, utan av den de lever i. Jag menar med det att 
människors föreställningar och upplevelser är viktigare än fysiska, reella förhållanden. De äldre är 
rädda för något de inte har någon egentlig kunskap om eller aktuell erfarenhet av. Däremot har 
de en lång rad föreställningar om föremålet för sin rädsla och det är dessa som grundlägger 
rädslan. Det tyder på att den sociala verklighet konstrueras i den diskursiva praktiken, vilket är ett 
grundantagande i diskursanalysen.  

Det är möjligt att hänvisa till statistiska uppgifter och hävda att äldres rädsla är irrationell, då 
gruppen unga män istället bör känna rädsla. Följaktligen kan äldre beskrivas som räddhågsna och 
oförmögna till rationellt tänkande. Enligt ett diskursanalytiskt perspektiv är dock denna slutsats 
felaktig. Rädslan skapas inte av en så kallad objektiv verklighet, som kan kvantifieras till antal 
faktiska överfall och noga uträknad utsatthet, den är resultatet av den diskursiva praktiken. Unga 
män föreställs inte vara offer vilket däremot äldre gör genom åldersordningen. Med andra ord 
anser jag att slutsatser enbart utifrån statistik inte bidrar med förståelse för fenomenet, snarare 
befästs rådande maktordning. Det diskursanalytiska angreppssättet kan istället öppna upp för en 
djupare förståelse. Resultaten i denna studie visar, enligt mig, att diskursernas makt är stor och att 
verkligheten inte kan förstås utifrån råa fakta. 

En kritik mot ovan förda resonemang, om diskursernas makt och olika upplevda verkligheter 
till följd av subjektets positionering, kan vara att det är omvänt. Istället för att visa att diskurserna 
konstituerar verkligheten så kan analysens resultat vara endast en följd av studiens teoretiska 
ramverk som förutsätter detta. Resonemanget är då omvänt för att det förutsätter det som 
bevisas. Det visar inte att diskursanalysen är en riktig modell av hur den sociala verkligheten 
fungerar utan bara att diskursanalys hela tiden varit utgångspunkt. En sådan kritik kan vara svår 
att försvara sig mot, men det gäller inte bara detta perspektiv utan även vilket annat som helst. 

En teori kan nämligen förklara en empiri och uppnå en status där varje ny observation är 
evidens för teorin samtidigt som en annan motsägande teori har samma status, det vill säga varje 
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evidens för den ena teorin är i samtidigt lika godtagbart evidens för den andra.135 
Kunskapsteoretisk relativism är med andra ord möjligt och en konkurrerande teori kan förklara 
studiens empiri annorlunda. Detta faller dock väl in i det diskursanalytiska synsättet där varje 
världsbild är en bland många andra. Det jag hävdar är att diskursanalysen förklarar verkligheten 
på ett sätt som ger förståelse och är användbart. Jag hävdar inte att jag presenterar en objektiv 
sanning, men däremot att perspektivet är fruktbart, inte minst för att det visar hur samma 
budskap kan påverka olika grupper på olika sätt, hur godtyckligt vi kategoriserar och hur vi 
upprättar och vidmakthåller orättvisor, förtryck och fördomar. 

Skillnaden mellan diskursanalysen och andra teorier är inte att sanningen med diskursanalysen 
blir relativ, skillnaden är istället att diskursanalysen (tillsammans med flera andra teorier) erkänner 
objektiv kunskaps omöjlighet. Den förnekar inte den kunskapsteoretiska relativismen. Det är, 
enligt mig, en ödmjuk hållning som på ett bra sätt belyser verklighetens komplexitet och förklarar 
hur människors handlingar, tankar, uttalanden, världsbilder, ideologier och kategoriseringar 
samverkar och tillsammans med den fysiska verkligheten skapar vår sociala verklighet – den enda 
verklighet vi känner. 
 

Den fysiska verkligheten 
Det är, som sagt, inte bara diskurser som konstituerar den sociala verklighet vi lever i. Enligt 
Fairclough ingår diskurserna i ett dialektiskt förhållande med en bredare social praktik.136 Den 
fysiska omgivningen och den egna kroppen är exempel på faktorer som påverkar diskurserna 
kring äldre och rädsla. Det är exempelvis oundvikligt att den mänskliga kroppen förändras med 
tiden och att vi slutligen dör. Åldrandet under de sista åren i livet innebär i allmänhet att fysiska 
och kognitiva förmågor försämras. Denna verklighet är till en del icke-diskursiv, men ingår i det 
dialektiska förhållandet med den diskursiva praktiken. Diskurserna definierar hur kroppens 
signaler tolkas och vad som betraktas som förfall och försämring, de är normativa och skiljer ut 
det normala från det avvikande, det friska från det sjuka och det bra från det dåliga. Åldern är 
enligt det ålderistiska tänkandet orsak till förfall, sjukdom, sviktande förmågor etc., men i själva 
verket är det givetvis andra fysiologiska processer som orsakar detta. 

Den påstått ökande brottsligheten kan även den härledas till fysiska fenomen – människor 
blir rånade och dödade, Sverige öppnar sig mot omvärlden och samhället förändras på ett fysiskt 
plan. När medierna skriver om brott finns (oftast) en verklig händelse i grunden. Jag menar alltså 
inte att föreställningar om samhällets kriminalitet och hotfullhet från början till slut är social 
konstruktion, utan vår sociala verklighet byggs upp i det dialektiska förhållandet mellan fysiska 
företeelser och den diskursiva praktiken. I diskursen om det hotfulla samhället fokuseras dock 
enbart vissa företeelser och de görs allmängiltiga för hela samhället. Det går inte att säga hur nära 
eller långt ifrån den fysiska, eller reella, verkligheten diskursernas beskrivning ligger, men 

                                                 
135 Lars Bergstöm, Grundbok i värdeteori (Stockholm, 1997) s. 120-121 
136 Jørgensen & Phillips, (2000) s. 68 
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diskurserna är onekligen påverkade av fysiska förhållanden. Det är alltså inte att medierna 
rapporterar om brott, utan hur de gör det – vad som fokuseras, vad som utelämnas, på vilket sätt 
det skrivs – som skapar diskursen om det hotfulla samhället. 

Det är fullt möjligt att den sociala verkligheten var fundamentalt annorlunda; det kunde ha 
varit andra företeelser som framhölls som väsentliga, och det som nu negligeras kunde istället 
intagit en central position i den diskursiva strukturen. Diskurserna kan sägas vara inspirerade av, 
eller förankrade i den fysiska verkligheten, men inte på ett nödvändigt sätt. Vad som lyfts fram, 
vad som döljs, vad som betraktas som normalt och vad som betraktas som avvikande förhandlas 
om i den diskursiva praktiken. Den fysiska verkligheten talar inte om hur den ska tolkas, det gör 
vi människor genom de strukturerande diskurserna. 
 

Agens och ansvar 
Jag har i analysen påpekat att de äldre inte alltid är positionerade inom vare sig den hegemoniska 
äldrediskursen eller diskursen om det hotfulla samhället. Dessutom har jag nämnt att äldre ofta 
utvecklar strategier för att motverka stereotypa föreställningar om dem själva; det går inte att 
enkelt hävda att äldre internaliserar rådande föreställningar och blir som stereotyperna säger. 
Frågan är vilket utrymme för agens de äldre har i fallet med rädsla. Kan de på något sätt välja hur 
de ska positioneras inom den diskursiva ordningen eller är de offer för och determinerade av 
strukturer?  

Jag menar att det finns en rad oppositionella diskurser till den hegemoniska äldrediskursen 
och den är således inte totalt dominerande. Diskursen om det hotfulla samhället är inte heller 
allenarådande bild av hur samhället ser ut, det finns många andra sätt att beskriva och definiera 
dagens samhällsklimat. Avgörande är dock att alternativen för de äldre i den här studien är väldigt 
begränsade, speciellt vad gäller kvällstid. Möjligheten till handlingsfrihet och agens blir liten 
eftersom de har begränsade egna erfarenheter av hur det offentliga rummet ser ut under kvällar 
och nätter. De subjektpositioner som finns tillgängliga är i stort sett de som erbjuds i diskursen 
om det hotfulla samhället. När det i de äldres livsvärld inte finns alternativ är det, enligt mig, 
förmätet att kalla äldre irrationella när de, till följd av positioneringen inom diskursen om det 
hotfulla samhället, är rädda och uppfattar samhället som mycket hotfullt och farligt.  

I diskussionen om agens är det intressant att fråga sig vilket ansvar man kan utkräva för att 
någon är positionerad på ett visst sätt. De äldre informanterna ger exempelvis uttryck för 
rasistiska åsikter. Enligt ett diskursanalytiskt förhållningssätt skulle somliga hävda att det egna 
ansvaret helt kan bortrationaliseras när det gäller vad som helst. Det är dock inte en rimlig 
inställning och som jag presenterat i avsnittet om subjekt och agens i teorikapitlet finns utrymme 
för eget ansvar. Jag menar att subjektet har möjlighet att välja vilka diskurser det ska positioneras 
inom. Uttrycker någon rasistiska åsikter så finns därmed ett ansvar som kan utkrävas för detta. 
Ansvaret bör dock betraktas som proportionellt med de tillgängliga alternativen för subjektet 
utifrån den diskursiva strukturen av exempelvis genus, klass och ålder. I fallet med studiens 
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informanter anser jag att alternativen är relativt få, eftersom deras möjlighet att skapa sig en bild 
av verkligheten är begränsad. En begränsning som bland annat är resultat av den rädsla de lever i.  

I analysen har dock framkommit att informanter tillskriver invandrare den ”kriminella 
smittan” trots att de har motstridiga erfarenheter av hur invandrare är. Det går med andra ord inte att 
helt bortförklara deras reproducering av den rasistiska diskursen. Frågan blir då istället varför 
föreställningarna om invandrarnas höga kriminalitet, som ingår i diskursen om det hotfulla 
samhället, kan tränga undan och marginalisera oppositionella diskurser. En förklaring finns i 
mediernas rapportering där invandrare och utlandet beskrivs som hot.  

När nyhetsmedier analyseras menar van Dijk att deras insamlande och urval av nyheter måste 
beaktas. Journalister är till stor del vita män som vuxit upp och socialiserats in i ett visst tänkande 
utifrån eurocentriska värderingar och normer, vilka de därmed tenderar att reproducera. Han 
menar att detta oftast inte beror på att dessa journalister har rasistiska värderingar, utan en 
förklaring finns i att arbetet med nyhetsproduktion är rutinartat och tidspressat, vilket resulterar i 
ett förenklat beskrivande.137

Med andra ord är vi tillbaka vid en slutsats där endast strukturer kan beskyllas för rådande 
ordning. Jag menar dock att det finns en viktig skillnad mellan medierna och dess journalister och 
så kallade vanliga människor, som de äldre informanterna. Skillnaden består i vilka krav på 
reflexivitet som kan ställas. Medierna har ett särskilt ansvar då de för ut budskap som når många 
människor och för att de talar utifrån en position som ofta förknippas med objektivitet (inte 
minst av dem själva). De måste till följd av detta reflektera över vilka diskurser och världsbilder 
de för fram. Min ståndpunkt är alltså att medierna bär ett större ansvar för de äldres rasistiska 
åsikter än de äldre själva, eftersom nyheter framställs och uppfattas som objektiva sanningar. 

Det är bland annat på grund av detta som denna studie är betydelsefull. Det är viktigt att 
skapa medvetenhet om hur verkligheten konstrueras och att de diskurser vi reproducerar, bland 
annat i medierna, får återverkningar i hela samhället. Denna studie visar hur en typ av artiklar 
reproducerar en diskurs som får konsekvenser för en specifik grupp människor. 

Frågan om agens är angelägen även på ett mikroplan. Båda de diskurser denna studie 
behandlar för nämligen med sig att en positionering inom dem erkänner subjektet låg agens. 
Subjektpositionerna diskurserna erbjuder utmärks av objektifiering. Jag menar att agens kan 
diskuteras på två plan; dels, som diskuterats ovan, förmåga att positionera sig inom den 
diskursiva ordningen och välja vilka diskurser man identifierar sig med, och dels som en följd av i 
vilka diskurser man är positionerad. Exempelvis innebär en positionering inom den hegemoniska 
äldrediskursen låg agens då diskursen definierar äldre som passiva, avhumaniserade och offer. 
Detsamma kan sägas om diskursen om det hotfulla samhället. Vill vi att äldre inte ska förlora sitt 
människovärde till följd av avhumanisering och objektifiering utan istället positioneras så att 
deras identitet kännetecknas av agens så måste den diskursiva strukturen omformas. Även här 
krävs en medvetenhet om hur verkligheten konstrueras och ser ut. 
 
                                                 
137 van Dijk, (1993) s. 245-246 
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Mot önskad förändring 
Ingen forskning kan, oavsett vad som påstås, bedrivas helt värdeneutralt. I metodkapitlet 
påpekade jag att förändring måste motiveras utifrån en moralfilosofisk övertygelse, eftersom det 
är omöjligt att inta en position varifrån man kan avgöra vilken diskurs som korresponderar bäst 
med verkligheten. Eftersom diskursen om det hotfulla samhället bland annat medför rasism, en 
längtan tillbaka till gamla könsroller och dess konsekvenser är begränsning av de äldres livsrum, 
så anser jag att den ska betraktas som ideologisk i den bemärkelsen att den döljer en moraliskt 
bättre verklighet som vi istället bör sträva efter.  

Det är dock inte i första hand denna diskurs som orsakar rasism, sexism och ålderism – 
ursprunget till detta finns i de maktordningar som genomsyrar samhället. Jag menar ändå att 
diskursen om det hotfulla samhället är farlig då den skapar rädsla. När människor blir rädda eller 
känner sig hotade tycks de söka sig till någonting tryggt, i detta fall traditionella värderingar och 
normer. Dessa traditionella (eller ofta uttryckt grundläggande) värden vilar på genusordningen, 
åldersordningen och ett etnocentriskt tänkande. Sverige hotas då av invandringen, eftersom 
invandrare inte anses tillhöra det traditionellt svenska; och samhällets dekadens beror på en 
respektlös och likgiltig ungdom som anses ha övergetts av sina mödrar, eftersom de inte sköter 
sina traditionella uppgifter. Det blir även politiskt lönsamt att proklamera för mer poliser, hårdare 
straff och inhumanare behandling av brottslingar, trots att studier visar att vare sig hårdare straff 
eller fler poliser på gatorna har någon märkbar effekt på antalet brott.138  

I kampen för en värld av jämlikhet måste med andra ord även rädslan bekämpas och 
diskursen om det hotfulla samhället definieras som falsk utifrån moralfilosofiska övertygelser, 
som vilar på rättvise- och jämlikhetsvärderingar. Dessutom måste den hegemoniska 
äldrediskursens förställningar omdefinieras så att äldre kan leva ett liv på grunder jämlika övriga 
ålderskategorier. Vill vi bryta äldres isolering och segregering måste det till incitament för 
förändring som inte är möjliga så länge äldres isolering ses som en naturlig del i åldrandet.  
 

                                                 
138 Madriz, (1997) s. 8 
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Sammanfattning 
Äldre är en grupp i samhället som relativt andra utsätts för brott i liten utsträckning. Trots det 
säger sig fler äldre än personer från andra ålderskategorier vara rädda och de anpassar sig även 
genom att exempelvis undvika vissa platser eller stanna inomhus i större utsträckning. Denna 
rädslans paradox gäller även kvinnor i förhållande till män. Skillnaden är att betydligt mer forskning 
bedrivits utifrån ett genusperspektiv än ett åldersperspektiv. Denna studie söker en förklaring på 
rädslans paradox när det gäller äldre. För detta har tolv äldre personer intervjuats, sju av dem 
utifrån en intervjuguide med frågor av allmän karaktär gällande livet som äldre och fem av dem 
utifrån frågor om specifikt rädsla. Dessutom analyseras hur informanternas lokaltidning, 
Norrköpings Tidningar, skriver om brott. 

Studien anlägger ett socialkonstruktionistiskt perspektiv vilket innebär att rädsla betraktas 
som en konstruktion. Till följ av den bristfälliga forskningen på just äldres rädsla så används 
teorier om kvinnors rädsla som utgångspunkt för diskussionen om äldres rädsla. Även ålder och 
livsfaser betraktas som socialt konstruerade och styrda av åldersordningen, som liksom 
genusordningen är en samhällelig maktstruktur. Inom ramen för socialkonstruktionism används 
diskursteori som analysmetod. Det innebär bland annat att diskurser konstituerar den sociala 
verkligheten och att subjekten alltid betraktar världen utifrån en viss diskursivt definierad 
position. Beroende av hur subjekten är positionerade i den diskursiva strukturen så upplever de 
verkligheten på olika sätt. 

Denna studie för samman olika diskurser för att på så sätt ge en bild av det komplexa fält där 
rädsla uppkommer och verkar. En diskurs som jag kallar diskursen om det hotfulla samhället skapar en 
föreställning om ett samhällsklimat av våld, hot, kriminalitet och bristande respekt. Denna 
föreställning förs bland annat ut genom medierna, däribland Norrköpings Tidningar, och den 
reproduceras inom åldersgruppen. Det är dock ingen diskurs som specifikt utmålar äldre som 
offer och den riktar sig inte heller särskilt till äldre. Betydelse för äldres rädsla får den utifrån 
hegemoniska föreställningar och stereotyper om äldre inom åldersordningen. Inom den 
hegemoniska äldrediskursen beskrivs äldre som passiva, beroende, sårbara och i förlängningen offer. 
När äldre tolkar budskapet om hur samhället ser ut genom hegemoniska föreställningar om äldre 
så uppkommer rädslan. I denna studie analyseras med andra ord samhällets hotfullhet utifrån ett 
åldersperspektiv för att förstå varför äldre som grupp upplever större rädsla än andra 
ålderskategorier.  
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