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Syfte:

Syftet med studien är att undersöka hur äldre representeras och gestaltas i dagspress
under pandemin covid-19 samt huruvida det finns skillnader i hur morgonpress och
kvällspress representerar och gestaltar äldre.

Teori:

Representationsteorin, gestaltningsteorin och teorin om nyhetsvärdering.

Metod:

Kvalitativ innehållsanalys.

Material:

18 artiklar från Aftonbladet och Dagens Nyheter, båda i printversion.
Från datumen 17–18 mars, 22–23 mars, 1–2 april och 6–7 april år 2020.

Resultat:

Studiens resultat visade i motsats till tidigare forskning ett mönster av att äldre
representeras och ges utrymme att förmedla sitt perspektiv, dock gällde det främst
kända äldre vilket talar för att en majoritet av de äldre inte representeras. Resultatet
visade även exempel på nya typer av gestaltningar kopplat till äldre, som går emot de
klassiska och stereotypa gestaltningar som enligt tidigare forskning är vanligast. De
nya typer av gestaltningar det gick att se i materialet gick dock främst att koppla till
kända äldre personer. Det gör att det finns en risk för att övriga äldre fortsätts kopplas
samman med stereotypa och negativa gestaltningar. Resultatet visade vidare
skillnaderna i hur morgonpress och kvällspress representerar och gestaltar äldre och
resultatet bekräftade tidigare forskning gällande skillnader i hur morgonpress och
kvällspress traditionellt värderar nyheter.
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Executive summary
Although one fifth of Sweden's population is over 65 years old, previous research shows that
the elderly is a group in the society that is rarely given space or being represented in the
media. Once seen, they are often described and framed in a stereotypical and negative way.
During the ongoing pandemic covid-19, there has been a major focus on the elderly, as they
are one of the main risk groups for the virus. This has resulted in an increased reporting in the
media about the elderly. Under normal circumstances, we know from previous research how
the representation and framing of the elderly usually looks like. For this reason, it is of
interest to investigate representation and framing during a pandemic where the elderly is in
focus.
Previous research also shows that in crisis situations it is easier that ideas, stereotypes and
incorrect images are being spread, which can be problematic for the group of elderly.
Unilateral and negative reporting of the elderly can contribute to the elderly getting a negative
picture of ageing, which can affect their health.
In order to investigate the representation of the elderly, Representation Theory has been used.
Framing Theory has been used to investigate how older people are framed. Furthermore,
News Values has been used to investigate the differences between morning newspapers
compared to evening newspapers.
The purpose of the thesis is to study how the elderly are represented and framed in the
evening newspaper Aftonbladet and the morning newspaper Dagens Nyheter during the
ongoing pandemic covid-19. The purpose is also to examine whether there are differences in
how morning press in comparison with evening press represents and frame the elderly.
To be able to investigate how the elderly are represented and framed in the daily press, 18
news articles in print version were selected from Dagens Nyheter and Aftonbladet, which
were then analyzed through a qualitative content analysis to capture an in-depth view of the
elderly's representation and framing by examining the underlying patterns and themes.
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The study's results, in contrast to previous research, showed a pattern of the elderly being
represented and given room to convey their perspective. However, it was mainly famous
elderly that were represented, which indicates that a majority of the elderly are not
represented. The results also showed examples of new types of framings linked to the elderly,
which goes against the classic and stereotypical framings that according to previous research
are most common. However, the new types of framings found in the material were mainly in
relation to famous older people, which means that there is a possibility that other elderly, nonfamous, will continue to be associated with stereotypical and negative framings. The results
further showed the differences in how morning press and evening press represent and frame
the elderly. The result confirmed previous research on differences in how morning press and
evening press value news.
The study gave us the opportunity to answer the questions initially asked. However, during
the course of the study we discovered that it was problematic to investigate the representation
and framing of the elderly as one group. For example, it has been possible to see that different
groups of elderly people are represented and framed in different ways, such as famous elderly
people. Although our results show patterns of positive change regarding media representation
and framing of the elderly, there is reason to argue that these positive changes do not
necessarily mean a changed representation and framing of the elderly at large.
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1. Inledning
” – Ord styr tanken. Att använda ordet årsrik är ett led i att se oss som en tillgång i samhället,
inte som en tärande del. Ordet påtalar att vi är en generation rik på antal levda år, rika på
kunskap och rika på livserfarenhet som något man bara kan leva sig till”
(Arleij, 2020, 15 januari).
Det inledande citatet kommer från riksdagsledamoten Barbro Westerholm som länge har
arbetat med att bekämpa den fördomsfulla och stereotypa synen på äldre människor, som
brukar få åldersdiskriminering som följd (Arleij, 2019, 1 juli).
Ålder utgör tillsammans med bland annat etnisk tillhörighet, trosuppfattning och sexuell
läggning grund för diskriminering i Diskrimineringslagen (2008:567) vars syfte är att
motverka diskriminering och främja lika rättigheter. Likaväl som det inte är tillåtet att
diskriminera någon på grund av dennes ålder har samhället alltså även en skyldighet att aktivt
arbeta för att äldres rättigheter och möjligheter ser likadana ut som för andra grupper i
samhället.
Trots detta, och trots att en femtedel av befolkningen i Sverige är över 65 år (Statistiska
centralbyrån, 2020) finns det studier som visar att personer som inte längre är i arbetsför ålder
sällan ges utrymme och representeras i medierna (Edström, 2018:89–90). När de väl ges
utrymme i medierna hävdar Andersson (2008) och Bergström och Edström (2020:31–32) att
det främst handlar om stereotypiska och negativa gestaltningar av de äldre.
Under den rådande pandemin covid-19 har ett stort fokus riktats på äldre, som utgör den
främsta riskgruppen för viruset (Folkhälsomyndigheten, 2020a). Det är möjligt att det ökade
fokuset kring äldre under denna period har inverkan på hur den mediala rapporteringen kring
äldre ser ut och det finns därmed ett intresse av att undersöka detta.
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2. Bakgrund
I detta avsnitt presenteras den aktuella studiens relevans och avgränsningar. Inledningsvis
motiveras studiens relevans ur ett samhällsperspektiv och vidare redovisar vi tidigare
forskning som leder oss in på studiens inomvetenskapliga relevans. Slutligen presenteras och
motiveras de medier studien fokuserar på.

2.1 Problemformulering
Något som har kommit att bli allt viktigare är framträdandet av grupper i massmedier. Att
synas är något som går att koppla till erkännande och status i samhället, och mediebilden är
av betydelse för vilka möjligheter och förväntningar det finns på en grupp (Ekekrantz &
Olsson, 1998). I samband med den stundande pandemin covid-19 har man kunnat se
stigmatisering och diskriminerande beteende mot människor med viss etnisk bakgrund
(Unicef, 2020). I samband med covid-19 har det vidare rapporterats mycket kring de grupper
som befinner sig i riskzonen för att drabbas hårt av viruset – vissa grupper rapporteras ha
större risk för allvarliga symptom och flera studier visar att en hög ålder är den främsta
riskfaktorn (Folkhälsomyndigheten, 2020a). Enligt Brune (2007:21–23) är det i krissituationer
extra lätt att föreställningar, stereotyper och felaktiga bilder sprids i medierna. När det gäller
gruppen äldre kan detta bli problematiskt på flera plan. Om medierna reducerar
rapporteringen kring äldre till att äldre personer endast representerar ålderdom och gestaltas
på ett negativt och stereotypt sätt finns det en risk för att tungt åldrande blir ett stigma och det
som främst kopplas samman med gruppen äldre (Brune, 2007:21–23).
Lippmann ([1922] 2010) beskriver stereotyper som allt det en människa tror sig veta om
medlemmarna i en grupp och de grundar sig ofta i föreställningar och förväntningar på denna.
Stereotyper kan vara både positiva och negativa, men är ofta en del av allmänna
diskrimineringsmönster i samhället. Lars Tornstam (2010) beskriver i sin bok “Åldrandets
socialpsykologi” stereotyper kring äldre som ett sätt att dela in de äldre i en kategori och
utifrån denna se alla äldre som lika. Han menar att denna uppfattning kan vara mer eller
mindre falsk. Det kan till exempel handla om att samhället ser alla äldre som ensamma,
avtrubbade, ensamma och sjuka, trots att så inte alltid är fallet (Tornstam, 2010:106).
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Negativa och stereotypa bilder av åldrande riskerar att påverka äldres hälsa. Till exempel
riskerar negativa stereotyper av äldre att höja stressnivån hos äldre, medan de som exponeras
för positiva bilder av åldrandet istället får en sänkt stressnivå och väljer en sundare livsstil
(Levy, 2009:332–334). Fördomsfulla och negativa bilder av äldre riskerar även att resultera i
ålderism, vilket innebär diskriminering av människor på grund av deras ålder. Fördomar och
stereotypiska föreställningar baserade på en människas ålder brukar beskrivas som ålderism
(Andersson, 2008:12). Andersson (2008) beskriver ålderism i medier bland annat som att
äldre inte framställs alls, eller på ett stereotypt sätt. Han tar även upp att ålderism är något
som går att betrakta som ett hot mot självbestämmandet hos de äldre, deras värdighet,
trygghet och även integritet. De äldre syns främst i media när det är i sammanhang där de
framställs som förbrukade eller sjuka (Andersson, 2008). Ålderism är något som sker
strukturellt i samhället där regler och lagar förbigår de äldre, det leder till marginalisering av
äldre människor i samhället och kan ha negativ inverkan på äldres hälsa och välbefinnande
(World Health Organisation, 2020).

2.2 Tidigare forskning
Medieforskaren Levin (2006) har studerat framställningen av äldre i lokal och nationell
dagspress inom ämnena pension och arbetsliv. Studien visar att nyhetsrapportering av de
äldre, i Levins studie personer över 50 år, bibehåller negativa bilder av äldre. De äldre
beskrivs som känsliga mot stress, att de riskerar att bli utbrända och anses vara ineffektiva.
Studien visar även att det skrivs på ett annorlunda sätt om personer över 60 år – de hyllas till
exempel för att de fortfarande arbetar och att de “till och med” har påbörjat en ny karriär sent
i livet (Levin, 2006:35–37).
Även Lundgren och Ljuslinder (2011) har studerat hur äldre beskrivs i medierna, men då i
svensk dagspress. Studien fokuserar på resurser i samhället och hur äldre kan bidra till
samhället. Även denna studie visar att äldre skildras som ett problem. Studien tar upp att äldre
anses vara ett hot mot välfärden, eftersom andelen av befolkningen som är äldre blir allt större
(Lundgren & Ljuslinder, 2011:61–62).
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Genom att titta på två pilotstudier av Kokkinakis, Edström och Berggren (2018) får vi en bild
av hur de svenska mediernas representation av äldre har sett ut på senare tid. I den första
pilotstudien undersökte de nyheter online i Sverige som publicerades mellan år 2015 och
2018. I den andra undersöktes representationen av personer under och över 60 år i GöteborgsPosten år 1994 samt mellan år 2001 och 2013. Pilotstudierna visade att det fanns konsekventa
och tydliga skillnader i hur de olika ålderskategorierna representerades. Personer som tillhör
ålderskategorin 20 till 50 år var enligt studien mycket överrepresenterade i förhållande till hur
den svenska befolkningen ser ut och personer över 54 år var tvärtom underrepresenterade.
Resultatet visar att det finns tydliga mönster som stärker antagandet om att ålderism är något
som upprätthålls i samtida svenska nyhetsmedier, både online och i print (Kokkinakis,
Edström & Berggren, 2018).
Edström (2018) studerade svenska mediers representation av kön och ålder under tre
decennier (år 1994, 2004 och 2014), som också visade en underrepresentation av personer
över 60 år, och att berättande ur deras perspektiv saknades. Att de äldre inte får höras bland
den växande äldre åldersgruppen går att se som en demokratisk brist menar Edström
(2018:89–90). Hon tar upp att det bidrar till att den offentliga debatten begränsas och även att
vår kunskap kring åldrande begränsas. De äldre blir också drabbade, eftersom deras åsikter
och erfarenheter inte får ta plats. Det bidrar till att stereotyper skapas, då det ger en bild av att
äldre som inte spelar någon roll och värderas lågt (Edström, 2018:89–90).
Den senaste svenska studien som gjorts inom detta forskningsområde är rapporten “Får äldre
vara med i mediesamhället?” av Bergström & Edström (2020). Studien visar att när äldre väl
representeras i medierna beskrivs de som en svag och homogen grupp. Konsekvensen är att
mottagarna får en ofullständig bild av hur de äldre egentligen har det. Det bidrar till att den
bilden som sprids av äldre genom medier är ofta är stereotypa och kan leda till diskriminering
(Bergström & Edström, 2020:31–32).

2.3 Inomvetenskaplig relevans
I och med pandemin covid-19 har ett stort fokus på äldre människor och deras liv, tror vi att
en undersökning av hur denna grupp representeras och gestaltas under en period med stort
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fokus på äldre kan vara extra värdefull. Under normala omständigheter vet vi genom tidigare
forskning hur medierepresentationen och gestaltningen av äldre ser ut, och detta presenteras
närmare i delen om teori och tidigare forskning. Vi menar att det är intressant att under en
krissituation som covid-19, där livssituationen för äldre hamnat i stort fokus, undersöka om
den tidigare forskningen bekräftas, eller om vi genom vår studie kan hitta nya mönster.
Studien kan bidra till medie- och kommunikationsforskningen genom att den kan belysa
medierna- och kommunikationens roll i situationen.

2.4 Morgonpress och kvällspress
Medierna kallas ofta, efter riksdag och regering, den tredje statsmakten. Genom sin
nyhetsförmedling och informationsspridning har medierna möjlighet att påverka mediebilden
och vad folk tycker och tänker, alltså den allmänna opinionen (Sveriges riksdag, 2020). Vad
och hur medierna rapporterar kring till exempel gruppen äldre får därmed konsekvenser för
den allmänna opinionen kring äldre. Dagspressen utgör ryggraden för svensk
nyhetsjournalistik med sin allsidiga nyhetsrapportering och opinionsbildande funktion.
Analysmaterialet i studien är hämtat från två av de största dagstidningarna i Sverige, Dagens
Nyheter och Aftonbladet. Dagens Nyheter var Sveriges första morgontidning och grundades i
Stockholm år 1864 (Hadenius & Weibull, 2003). Tidningen är en del av Bonnierkoncernen
och är oberoende liberal (Dagens Nyheter, 2020) Dagens Nyheter i print har en genomsnittlig
räckvidd på 508 000 per utgåva, vilket gör den till den största morgontidningen (Orvesto
Konsument, 2019). Aftonbladet grundades år 1830 av Lars Johan Hierta, är en oberoende
socialdemokratisk tidning och ägs till 91 procent av den norska mediekoncernen Schibsted,
och 9 procent av Landsorganisationen, LO, i Sverige (Aftonbladet, 2020). Aftonbladet i
printversion hade under 2019 en genomsnittlig räckvidd på 457 000 per utgåva, vilket gör
Aftonbladet till den största kvällstidningen (Orvesto Konsument, 2019).
Hadenius, Weibull och Wadbring beskriver i boken “Massmedier – press, radio och tv i den
digitala tidsåldern” (2008) skillnaden mellan morgontidning och kvällstidning.
Morgontidningar levereras till prenumeranten varje dag och innehållet i morgontidningar
brukar beskrivas som mer sakligt och informativt. Till skillnad från morgontidningar går inte
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kvällstidningar att prenumerera på, utan de säljs istället som lösnummer hos ombud
(Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008).
Enligt den tidigare forskning vi tittat på finns skillnader i hur morgontidningar och
kvällstidningar värderar nyheter. Hadenius, Weibull & Wadbring (2008) menar att
kvällstidningar ofta blir kritiserade för att innehållet är kommersiellt och att jakten på läsare
gör att de rapporterar mer dramatiskt och sensationellt. Ghersetti (2004) beskriver begreppet
sensationsjournalistik som synonymt med kvällstidningsjournalistik och skvallerjournalistik.
Sensationsjournalistik består ofta av innehåll som är vinklat och överdrivet och att det ofta
består av spekulationer och har stort fokus på skandaler. Innehållet i sensationsjournalistiken
handlar ofta människor som gör något oväntat, om människor i ovanliga situationer, och det
är ofta kända personer står i fokus. Det kan även handla om kriser, sport, sex, olyckor och
andra händelser som kan vara av intresse för samhället (Ghersetti, 2004:251).
Morgontidningar väljer ofta att inkludera mer bakgrundsinformation och om tidigare
händelser som är kopplade till nyheter. Morgontidningar tar även med mer information runt
den nyhet det rapporteras om. Vid rapportering av stora händelser lägger kvällstidningar
dessutom större fokus på de mänskliga intressena, medan morgontidningar tenderar att
fokusera mer på den politiska kommunikationen (Palmer, 2002:435). Kvällstidningar tenderar
även att vara mer stereotypa personliga, berättande och dramatiserade i sin rapportering
(Strand, 1984:117–120).
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3. Teoretiskt ramverk
Nedan presenteras studiens teoretiska utgångspunkter som är gestaltningsteorin,
representationsteorin och teorin om nyhetsvärdering. Teorierna inkorporeras i studiens
analysschema kommer användas som verktyg vid genomförandet av analysen och som stöd
för att besvara studiens frågeställningar.

3.1 Representation och grupprepresentation
Då studien ämnar undersöka den mediala representationen av äldre är representationsteorin
enligt Stuart Hall relevant. Hall (1997:1–4) beskriver representation som en process genom
vilken mening skapas och kommuniceras. Hall (1997) menar att representation är en central
och viktig del i vårt kultur- och meningsskapande och att representation genom språket är den
centrala process som skapar mening i en kultur. Vi skapar mentala kartor för att kunna förstå
och tolka vår omvärld, och de delade mentala kartorna översätts till ett språk. Språket blir ett
sätt att förmedla tankar, idéer och känslor genom symboler och tecken som bokstäver, bilder
och ljud i exempelvis medier. Språket fungerar som ett sorts representationssystem (Hall,
1997:1–4).
Representation är inte är en fullständig återspegling av något, utan är en konstruerad version
av det som framställs. De mentala kartorna är något som förändras i samband med att kulturen
och samhället utvecklas, vilket gör att även representationen är något som är föränderligt
(Hall, 1997:18–21). Representationer har en nära relation till makt och det eller de som
representeras brukar ses som det viktiga och normala. På samma sätt bestämmer
representation vad eller vilka som inte hör till det normala och därmed exkluderas (Hall,
1997:9–10).
. Vad som representeras är ett urval, vilket gör att en objektiv återspegling av till exempel
äldre i medier blir omöjlig. För att erhålla en så objektiv och verklig spegling av världen som
möjligt är det viktigt att inkludera många perspektiv i ett samhälle. Young (2000) menar att
grupprepresentation kan bidra till att främja social jämlikhet och samhällelig delaktighet.
Genom att inkludera skilda sociala gruppers multipla perspektiv och ge förtryckta grupper
möjlighet att uttrycka intressen, erfarenheter och åsikter kan dominansen mellan grupper
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minska och diskriminering mot särskilda grupper undvikas vilket resulterar i ett jämlikare
samhälle (Young, 2000:92–93).
Representationsteorin och grupprepresentation är aktuella för studien genom att de kan
användas för att belysa representationen av gruppen äldre i medierna under covid-19.

3.2 Gestaltningsteorin
För att undersöka hur äldre gestaltas i medier används framing theory som ytterligare en
utgångspunkt för uppsatsen. Framing theory har översatts till gestaltningsteorin på svenska
och inom medie- och kommunikationsvetenskap utgår teorin från att händelser och företeelser
gestaltas och presenteras i exempelvis massmedier på särskilda sätt. Dessa gestaltningar
påverkar i sin tur människors kognitiva scheman och därmed deras uppfattning och inställning
till det som gestaltas (Strömbäck, 2009:271).
Framing (gestaltning på svenska, och det begrepp vi i fortsättningen kommer använda)
innehåller inom kommunikationsvetenskapen två komponenter; selection (urval) och salience
(framträdande). Genom att göra ett urval och lyfta fram vissa aspekter (egenskaper i denna
studie) av en händelse eller fenomen (grupp i denna studie) görs vissa perspektiv mer
framträdande. Gestaltningar manifesteras av närvaro alternativt frånvaro av specifika
värdeord, teman, fraser eller omdömen och vittnar om vilka aspekter av en händelse eller
fenomen som anses viktigast (Entman, 1993:52–53). Strömbäck (2009:276) beskriver
gestaltningar som ramar inom vilka ett fenomen blir beskrivet. Han menar vidare att dessa
inramningar hjälper till att sprida olika bilder och vinklar av ett fenomen eller händelse, vilket
riskerar att skapa en vinklad förståelse för det som beskrivs.
Gestaltningsteorin används vanligtvis vid kvantitativa studier, men vi har valt att inkludera
denna teori i den aktuella studien då vi anser att den kan vara till hjälp vid undersökningen av
hur medierna gestaltar äldre. Genom att tillämpa teorin kvalitativt öppnar vi upp för
möjligheten att hitta nya typer av gestaltningar. I kombination med teorin om nyhetsvärdering
är det även möjligt att fördjupa analysen och diskutera varför medierna gestaltar äldre på ett
visst sätt.
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3.3 Nyhetsvärdering
Ytterligare en teori som ligger till grund för studien är teorin om nyhetsvärdering. Galtung
och Ruge (1965) har studerat fenomenet nyhetsvärdering och har tagit fram en lista på tolv
kriterier som är relevanta för huruvida en viss händelse anses ha ett nyhetsvärde. Dessa är;
frekvens, tröskelvärde, entydighet, meningsfullhet, konsonans, det oväntade, kontinuitet,
komposition, referens till elitnationer, referens till elitpersoner, personifiering och referens till
något negativt. Ju fler kriterier som en händelse uppfyller, desto större chans är det att
händelsen värderas som en nyhet (Galtung & Ruge, 1965:65–71).
Nyhetsvärdering går att koppla till representation och gestaltning genom att det i båda fallen
handlar om urval och framställning. Nyhetsvärdering skapar en förståelse för att det ligger i
berättarens intresse att rama in världen och att det sker ett urval utifrån vad som passar in och
anses ha ett värde i nyhetsflödet. Nyhetsvärderingens kriterier kan hjälpa oss att förstå och
förklara vem som får representera äldre i medierna och hur de äldre gestaltas. Ett kriterium
som kan vara relevant kring mediernas representation av äldre kan till exempel vara referens
till elitpersoner eller då det skulle kunna finnas skillnader i representationen mellan offentliga
personer och icke-offentliga personer. Ett kriterium som kan vara relevant gällande
gestaltning är exempelvis referens till något negativt, på grund av covid-19 finns det
nämligen en risk att äldre gestaltas negativt och eftersom ju negativare något framstår, desto
större nyhetsvärde anses det ha (Galtung & Ruge, 1965:65–71). Vi anser att
nyhetsvärderingens kriterier kan vara relevanta för studiens syfte att undersöka äldres mediala
representation och gestaltning. Nyhetsvärderingen kan nämligen hjälpa oss att belysa och
förklara hur och varför de äldre representeras och gestaltas på särskilda sätt, samt om och
varför det finns skillnader i tidningarnas representation och gestaltning av äldre. Vi kommer
därmed även ha teorin om nyhetsvärdering i åtanke när vi undersöker hur medierna
representerar och gestaltar äldre under covid-19.
Vidare är teorin om nyhetsvärdering relevant i den aktuella studien då vi vill undersöka om
det finns skillnader i hur morgon- respektive kvällspress representerar och gestaltar äldre
personer. Som vi sett genom den tidigare forskningen finns det stora skillnader i hur morgonoch kvällstidningar värderar nyheter, och teorin om nyhetsvärderingen kan användas som stöd
när vi undersöker och jämför de olika tidningarnas rapportering.
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4. Syfte och frågeställningar
Med hänvisning till ovan tycks det finnas en historia av att gestalta äldre på ett stereotypt sätt
i medierna. Som vi tidigare lyft i problemformuleringen riskerar detta att leda till ålderism
och en skev bild av äldre vilket kan få effekter på såväl yngre som äldre. Syftet med denna
studie är att undersöka hur mediernas representation och gestaltning av äldre ser ut under
pandemin covid-19, i en tid med stort fokus på äldre. Syftet är även att undersöka huruvida
det finns skillnader i hur morgonpress i jämförelse med kvällspress representerar och gestaltar
äldre.
Studien utgår från följande frågeställningar:
1. Hur representeras äldre i Aftonbladet och Dagens Nyheter under covid-19?
– Lyfts äldres perspektiv fram, och i så fall hur?
2. Hur gestaltas äldre i medier under covid-19?
– Bekräftas mönster från tidigare forskning eller går det att finna nya mönster kopplat till
gestaltningen av äldre?
3. Finns det skillnader i hur kvällspress och morgonpress representerar och gestaltar
äldre under covid-19?
– Bekräftar resultatet tidigare normer för nyhetsvärdering eller går det att se nya mönster?

10

5. Metod
I följande avsnitt redogörs studiens metodologiska grund, val av ansats samt urval och
genomförande. I detta avsnitt presenteras och beskrivs även studiens metodval och material.

5.1 Kvalitativ innehållsanalys
Med anledning av att vi ville studera nyhetsartiklar är en innehållsanalys passade. Då studiens
syfte är att undersöka hur äldre representeras och gestaltas i nyhetsartiklar under covid-19, är
en kvalitativ metod den mest lämpade metoden. Vi är inte ute efter att studera hur frekvent
äldre representeras eller antalet gånger de äldre gestaltas på ett negativt och stereotypiskt sätt i
analysmaterialet. Vi är istället ute efter att fånga en fördjupad bild av äldres representation
och gestaltning genom att undersöka underliggande mönster och teman i
undersökningsmaterialet. Detta kräver utrymme för tolkningar och frihet, och därmed anses
den kvalitativa ansatsen passa bättre än en kvantitativ som innebär en något mer inrutad
analys. På grund av komplexiteten i det fenomen som ämnar undersökas krävs dels förståelse
för sammanhang och dels en detaljerad tolkning av innehållet. Detta är endast möjligt genom
intensiv läsning och att gå under ytan på innehållet. Detta motiverar en kvalitativ ansats till
analysmetoden (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017:211–212).

5.2 Ansats
Upplägget för analysen i denna studie utgår från de teoretiska ramverk studien grundar sig på.
Analysen är utarbetad dels utifrån hur tidigare studier som utgår från representations- och
gestaltningsteorin har utformat sina analyser. Vi har även hämtat inspiration från vad den
tidigare forskningen tittar på när det kommer till representation och gestaltning av äldre i
medier samt om nyhetsvärdering.
Inledningsvis analyserades hur äldre representeras i artiklarna. Vi har utformat ett
analysschema där vi utgår från representationsteorins definition av representation och
perspektiv, som enligt representation och grupprepresentation är nödvändiga för att en grupp
ska representeras på ett rättvist sätt. Med hjälp av analysschemat undersöktes därefter om
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dessa punkter går att återfinna i analysmaterialet. För att analysen inte ska bli ledande och
utgå för mycket från vad man tidigare sett för mönster kring representation är frågorna noga
formulerade på ett sätt som öppnar upp för att hitta nya mönster. Denna del av analysen syftar
till att identifiera hur de äldre representeras – vem som får representera äldre, vems perspektiv
som lyfts fram och hur äldre ges möjlighet att yttra sig.
För att fördjupa analysen och få möjlighet att besvara frågan hur äldre gestaltas när de väl
representeras i medierna har vi valt att utgå från gestaltningsteorin, som bland annat gör
gällande att gestaltningar fungerar som ramar inom vilka till exempel en grupp beskrivs. För
att få en uppfattning om vanligt förekommande gestaltningar av äldre, tittade vi på vad den
tidigare forskningen lyfte fram som vanliga sätt att gestalta äldre. Studien ämnar undersöka
hur medierna gestaltar äldre under covid-19 och om det går att finna nya typer av
gestaltningar kopplat till äldre. Det har därmed varit viktigt att inte begränsa studien till att
endast undersöka de gestaltningar som tidigare forskningen lyfter fram. Analysschemat är
utformat så att det tar hänsyn till att nya perspektiv kan tänkas uppkomma i analysen. Denna
ansats, som går att beskriva som abduktiv, används för att forskningsarbetet inte ska låsa sig
vid förutbestämda föreställningar, och leder till att vi kan arbeta mer förutsättningslöst
(Alvesson & Sköldberg, 1994:55–56).

5.3 Avgränsning och urval
Nedan presenteras hur vi gått tillväga för att ta fram studiens analysmaterial.
5.3.1 Val av medier
Underlaget för studien är artiklar publicerade i Aftonbladet och Dagens Nyheter. Vi har valt
att utgå från dessa tidningar då de tillhör kategorin dagspress och vi vill hämta artiklar från
tidningar som har en daglig utgivning av nyheter. Vidare är just dessa två utvalda eftersom de
är två av Sveriges största tidningar inom dagspress. Eftersom nyhetsvärdering och medielogik
ser annorlunda ut beroende på om det är en morgontidning eller kvällstidning (Hadenius,
Weibull & Wadbring, 2008; Ghersetti, 2004; Palmer, 2002; Strand, 1984), samt att
nyhetsvärdering (Galtung & Ruge, 1965) är något vi tar i beaktning i analysen, bestämde vi
oss för att hämta analysmaterial från både en morgontidning och kvällstidning. Dagens
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Nyheter är den största morgontidningen och Aftonbladet den största kvällstidningen, det blev
därmed naturligt att välja dessa. Vi valde att använda oss av printversionen av båda
tidningarna då det i huvudsak äldre som läser dagspress i pappersformat (Svenskarna och
internet, 2019). Med hänvisning till ovan, att äldre personer kan påverkas negativt av hur de
upplever sig representerade och gestaltade och att detta kan få konsekvenser för äldre
personers upplevelse av sig själva, anser vi att innehållet i printversionen av dessa tidningar är
extra relevant att undersöka.

5.3.2 Sökning och urval
Eftersom syftet med studien är att undersöka hur äldre representeras och gestaltas i medierna
ansåg vi att det skulle vara extra värdefullt att undersöka hur äldre representeras och gestaltas
under en tid då denna grupp är i stort fokus, något den som tidigare nämnt hittills varit under
pandemin covid-19. Kriterierna för urvalet av artiklar var därmed att de skulle handla om
situationen för någon eller några som är 65 år eller äldre. Det andra kriteriet var att det skulle
vara möjligt att beskriva något om hur den äldre personen gestaltas i artikeln. Förutom åldern,
skulle även pandemin covid-19 vara i fokus i artikeln.
För att söka efter- och hämta underlag till studiens analys har vi använt oss av Mediearkivet
(Retriever Research) genom Göteborgs universitetsbibliotek. Sökningen avgränsades till
svenska och tryckta källor. Sökorden som användes var: ”corona*”, ”covid*”, ”covid-19*”
och ”coronavirus”*. Vi använde ”*” för att inkludera alla böjningar och ändelser av ordet i
sökningen. Alternativet ”något av orden” användes i sökningen.

5.3.3 Tidsperiod
För att bestämma en tidsperiod för sökningen började vi med att undersöka tidsperioden för
pandemins utveckling under vintern och våren 2020 i Sverige. Med start från det att World
Health Organisation, WHO, deklarerade att covid-19 är en pandemi den 11 mars 2020,
(Folkhälsomyndigheten, 2020c) fram till dagen vi påbörjade våra sökningar, den 21 april
2020. Mellan dessa datum hittade vi ett väldigt stort antal artiklar kopplat till äldre och covid19 och vi valde därför att avgränsa oss något. Vi tänkte att det är extra relevant att få ta del av
äldre personers upplevelser och perspektiv, samt hur äldre gestaltas vid situationer som främst
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handlar om äldre. Utifrån detta valde vi att fokusera våra sökningar och urval kring dagar då
Folkhälsomyndigheten eller regeringen gått ut med restriktioner för äldre. Vi menar nämligen
att dessa händelser är extra aktuella och fokuserade på äldre, och har inverkan på äldres
livsstil.
Den 16 mars 2020 uttalade sig Folkhälsomyndigheten (2020b) för första gången om
restriktioner för äldre – att äldre ska begränsa sina nära kontakter och stanna hemma.
Eftersom detta gick i linje med vad vi ville undersöka valde vi att använda detta datum som
första datum för vår sökperiod. Den 31 mars 2020 införde dessutom regeringen
(Regeringskansliet, 2020) nationellt besöksförbud på äldreboenden i Sverige. Vi hittade alltså
sammanlagt två tillfällen då det uttalades restriktioner för äldre i samband med covid-19.
Eftersom vi valt att avgränsa oss till printversionen av tidningarna antog vi att nyheter kring
detta publicerades först dagen efter restriktionerna förmedlades. Av den anledningen blev 17
mars och 1 april relevanta dagar att utgå och samla in artiklar från. För att fånga in
rapporteringen kring dessa händelser tänkte vi inledningsvis att vi skulle samla in artiklar från
17 mars och en vecka framåt respektive 1 april och en vecka framåt. Den sökningen
resulterade i 1125 artiklar respektive 817 artiklar, vilket blev totalt 1942 artiklar.
Vi bestämde oss för att läsa igenom samtliga artiklar översiktligt och valde ut alla de artiklar
som stämde överens med våra urvalskriterier. 42 artiklar av det totala antalet visade sig
uppfylla våra kriterier för urvalet. Efter att ha börjat analysera några av de 42 artiklarna insåg
vi att tiden inte skulle räcka till för en djupgående kvalitativ analys av alla 42 artiklar, vilket
gjorde att vi blev tvungna att avgränsa oss ytterligare.
Utifrån de uttalade restriktionerna från Folkhälsomyndigheten (16 mars) och regeringen (31
mars), valde vi att göra ett strategiskt val av datum för vårt urval av artiklar (Esaiasson,
Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017). Vi valde 17 mars och 18 mars för att få
med artiklarna från dagarna precis efter att Folkhälsomyndigheten (2020b) uttalade sig om
restriktionerna om att äldre ska stanna hemma, det så kallade utspelet. Vi valde sedan 22 mars
och 23 mars för att fånga upp eftersläpande nyheter. Nyheten kan då ha landat lite, och både
allmänheten i samhället och journalister i medievärlden har hunnit fundera lite på vad nyheten
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betyder. På så sätt kunde vi även fånga dessa reflektioner av händelsen några dagar efter.
Sedan valde vi även 1 april och 2 april för att även där få med artiklarna dagarna efter
regeringens uttalande om nationellt besöksförbud på äldreboenden (Regeringskansliet, 2020).
Dagarna 6 april och 7 april valdes även för att där få med reflektioner vid eftersläpningen. Det
totala antalet artiklar för 17 mars, 18 mars, 22 mars och 23 mars var 489 artiklar, och för 1
april, 2 april, 6 april och 7 april var det 405 artiklar, totalt 894 artiklar. Efter att ha läst igenom
de 894 artiklarna från de åtta olika dagarna, resulterade det i att det var 18 stycken artiklar
som uppfyllde urvalskriterierna. Som vi tidigare beskrivit innebar urvalskriterierna att
artiklarna skulle handla om någon eller några över 65 år, och att det skulle vara möjligt att
beskriva något om hur den äldre gestaltades. De 18 artiklarna blev sedan underlag för
analysen.

5.4 Material
Nedan redovisas de 18 artiklar som utgör underlag för analysen.

Tabell 1. Sammanställning av artiklar som använts för analys
Artikel
nr.

Datum

Titel

Tidning

Artikelns
storlek

I vilken grad äldre
är i fokus

1

17 mars
2020

”STANNA HEMMA”

Aftonbladet

2 sidor

Stort fokus – om
restriktioner för de äldre

2

17 mars
2020

”Arnold Schwarzenegger, 72:
Viktigt att vi stannar hemma”

Aftonbladet

1/4 av en
sida

Stort fokus – handlar
endast om en äldre

3

18 mars
2020

”Siwan stoppas: Inget lätt beslut”

Aftonbladet

1 sida

Stort fokus – Siw är i
centrum

4

22 mars
2020

“Vi försöker att vara positiva”

Aftonbladet

1 sida

Stort fokus – flera äldre
får komma till tals

5

22 mars
2020

”Avståndet till mina föräldrar är
hemskt”

Aftonbladet

1 sida

Stort fokus – litet
pratminus

6

23 mars
2020

”Äldre håller kontakten med
anhöriga genom videosamtal”

Dagens
Nyheter

1 sida

Stort fokus – många
stora pratminus

7

23 mars
2020

”Ministern gick till jobbet efter resa
i riskområde: ’Fanns ingen
avrådan då’”

Dagens
Nyheter

2/3 av en
sida

Litet fokus den äldres
ålder – stort fokus på
den äldres profession

15

8

1 april
2020

”Ett samtal kan göra hela
skillnaden”

Aftonbladet

1/4 av en
sida

9

1 april
2020

”Hit kan stans seniorer ringa bara
för att få prata av sig”

Aftonbladet

1/3 av en
Stort fokus på äldre –
sida
ingen äldre får komma till
tals

10

1 april
2020

”- Jag är orolig för samhället”

Aftonbladet

1/3 av en
sida

11

2 april
2020

“Om jag smittas av coronaviruset
vill jag dö hemma”

12

2 april
2020

”Paret Guillou åtskilda - av
smittorisken”

13

2 april
2020

“Coronasmittan gjorde min kropp
20 år äldre”

14

6 april
2020

15

Dagens
Nyheter

Stort fokus på äldre –
litet pratminus

Stort fokus på äldre –
många pratminus

1/8 av en
Stort fokus på äldre –
sida
insändare från äldre som
uttalar sig genom hela
artikeln

Aftonbladet

En halv
sida

Halvstort fokus på äldre

Dagens
Nyheter

En halv
sida

Stort fokus på äldre –
insändare av äldre själv

”Jag börjar väl vänja mig”

Aftonbladet

2 sidor

Stort fokus på den äldre,
men fokus ligger mer på
honom som känd
person. Många
pratminus

7 april
2020

“Jag pratar med familjen på Skype
och WhatsApp”

Aftonbladet

1/3 av en
sida

Stort fokus på den äldre,
men fokus ligger mer på
henne som känd person.
Många pratminus.
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7 april
2020

”Titta - så får Ingrid, 78 alla att
hålla avstånd”

Aftonbladet

En halv
sida

Stort fokus på den äldre
och att den är utsatt pga.
den är äldre, stort
pratminus.

17

7 april
2020

”Siv, 92: ‘De kommer hit utan
skydd’”

Aftonbladet

1 sida

Stort fokus på den äldre,
får visst utrymme att
yttra sig men även de
andra får ganska stora
pratminus.

18

7 april
2020

“Utegångsförbud bättre än
vädjanden”

Dagens
Nyheter

1/4 av en
sida

Stort fokus på äldre. En
äldre som pratar om
äldre.
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5.5 Analysschema
För att undersöka hur äldre representeras och gestaltas i varje artikel utformades ett
analysschema utifrån representationsteorin, gestaltningsteorin och nyhetsvärdering.
Analysschemat presenteras nedan.

1. Representation
•

Handling och sammanhang

•

Perspektiv – Vem får komma till tals?

•

Omnämns äldre som individer eller kollektiv? På vilket sätt tar det sig i uttryck?

•

Stort/litet fokus på de äldre, stort/litet pratminus.

•

Resonemang → lyfts äldres tankar och åsikter fram – i så fall hur?

2. Gestaltning
•

Resonemang → hur lyfts attityder och tankar fram om äldre, hur lyder möjlig
argumentation? Positiv? Negativ?

•

Latent nivå (inramning) → Betonas problem/svårigheter eller förmågor?

•

Vilka ord används för att beskriva äldre personer – begrepp, värdeord,
närvaro/frånvaro av ord, metaforer, synonymer, fördomar, förförståelse, stereotyper?

•

Vilka ord och uttryck används när man beskriver livssituationen för äldre personer?

•

Finns det en koppling till redan existerande stereotyper kring äldre?

•

Gestaltas äldre som svaga eller starka? Som ett problem eller en tillgång? Tyngd för
samhället?

•

Pratar man om frihet eller restriktion?

•

Sjuka eller friska äldre?

3. Nyhetsvärdering
•

Vad heter artikeln?

•

När publicerades den och i vilken tidning?

•

Hur lång/stor är artikeln?
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•

Vilken genre tillhör artikeln?

•

Vad är artikelns tema?

•

Vilka roller har huvudpersonerna i artikeln?

5.6 Genomförande av analys
Efter att ha läst igenom de 18 artiklarna överskådligt gjorde vi en testanalys på varsin artikel
för att se så att analysschemat fungerade bra och diskuterade igenom tillsammans. Därefter
genomförde vi analysen på varsitt håll och analyserade alla artikel utifrån analysschemat.
Efter att ha analyserat samtliga artiklar diskuterade och sammanställde resultaten kopplat till
respektive frågeställning. Därefter genomförde vi en analys av resultaten som vi diskuterade
kopplat till teori och tidigare forskning och avslutade med att besvara frågeställningarna.

5.7 Metoddiskussion
Det finns både fördelar och nackdelar med en kvalitativ metod. Å ena sidan skapar det en
fördel att forskaren får en möjlighet att på ett nyanserat sätt analysera material, vilket är
positivt genom att det kan skapa en djupare förståelse för det fenomen som studeras. Å andra
sidan kan man se det som en nackdel att forskaren ges utrymme att själv tolka det som
undersöks. Den fria tolkningen riskerar nämligen göra att studien blir vinklad och att studiens
resultat inte är replikerbart eller generaliserbart. Genom att använda oss av en kvalitativ
metod får vi dock möjlighet till en fördjupad bild av hur äldre representeras och gestaltas i
tidningar i samband med pandemin covid-19. Vårt urval av artiklar (18 artiklar) är visserligen
ett litet urval, och är på så sätt inte representativt för alla nyhetsartiklar i alla tidningar i
Sverige, vilket talar för en låg extern validitet (Bryman, 2011:352). Studiens ambition är dock
inte att kunna generalisera resultatet till andra miljöer eller situationer. Den perioden och det
material vi valt hjälper oss snarare att undersöka och belysa hur äldre personer representeras
och gestaltas i en tid när just äldre står i fokus. Det vi undersöker och den metod vi använder
kan hjälpa oss att belysa mönster och återkommande samband inom forskningsområdet om
äldres representation och gestaltning i medier (Esaiasson et al., 2017:211–212). Resultaten
blir inte generaliserbart till alla sammanhang, men det är inte ambitionen eller syftet med
studien att generalisera resultaten till andra situationer eller sammanhang. Vi använder oss

18

den största morgontidningen respektive kvällstidningen i Sverige, och av den anledningen
anser vi dock att resultaten av analysen skulle kunna generaliseras till andra tidningar inom
svensk dagspress.
Att det finns överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator
(begreppsvaliditet) och att man faktiskt mäter det man påstår sig ska mäta (resultatvaliditet) är
faktorer som påverkar en studies validitet (Esaiasson et al., 2017:55). Vi anser att
begreppsvaliditeten i vår studie är god då studiens frågeställningar är tydligt formulerade
genom att vi beskrivit vad de innebär och vad de ämnar besvara. Frågeställningarna är även
tydligt kopplade till de teorier studien grundar sig på – vi använder oss av samma begrepp och
undersöker samma fenomen som teorierna tar upp (gestaltning, representation och
nyhetsvärdering) (Esaiasson et al., 2017:59–60). Vi har dessutom utgått från teorierna och den
tidigare forskningen när vi utformat analysschemat som ska hjälpa oss att analysera materialet
och besvara frågeställningarna. Avslutningsvis har vi refererat tillbaka till teori och tidigare
forskning vid diskussion av resultaten. Vi anser därmed att kopplingen mellan teori,
frågeställningar, genomförande och resultat är stark (Esaiasson et al., 2017:58–60).
För att resultatvaliditeten ska anses vara god krävs förutom god begreppsvaliditet en hög
reliabilitet (Esaiasson et al., 2017:58). Många forskare menar att begreppen validitet och
reliabilitet är svårapplicerade på kvalitativ forskning då det finns flera uppfattningar om hur
kvalitet bör mätas (Bryman, 2011:351). En viktig aspekt gällande reliabilitet är studiens
transparens (Bryman, 2011:352–353). Denna har garanterats genom att vi konsekvent
presenterat hur vi gått till väga och varför vi gjort vissa val. För att läsaren själv ska få
möjligheten att kontrollera studien har vi bifogat samtliga artiklar som använts för analysen,
det analysschema analysen utgått från samt varit tydliga med hur vi gått till väga i analysen.
Detta möjliggör för läsaren att själv granska materialet och kontrollera våra tolkningar.
Ytterligare en viktig aspekt på begreppet reliabilitet är att undersökningen ska vara möjlig att
upprepa, något som kan vara svårt i det aktuella fallet då forskarens analys i en kvalitativ
studie alltid är tolkande (Bryman, 2011:352–353). Det gör att resultatet av studien kan variera
beroende på vem som tolkar. Förförståelsen hos forskaren kan påverka tolkningen av textens
innehåll, vilket gör att forskare som studerar samma empiri kan dra olika slutsatser. För att

19

undvika detta har vi inledningsvis utformat ett analysschema med öppna frågor som bidrar till
att analysen blir mer öppen och mindre vinklad. Vi utförde till att börja med en testanalys
innan den faktiska analysen, som tidigare nämnts. Testanalysen utgick från ett utkast till
analysschemat och genomfördes av oss båda på en och samma artikel. På så sätt
kontrollerades analysschemats relevans och öppenhet samt huruvida några luckor behövde
fyllas. Vi har sedan läst och analyserat artiklarna utifrån detta analysschema på varsitt håll,
vilket gör att vi fått olika perspektiv av tolkningen. Efter att vi båda analyserat samtliga
artiklar har vi sedan diskuterat resultaten och uppmärksammat tolkningar som skulle kunna
bero på förutfattade meningar. Genom att göra detta har vi arbetat för att förebygga vinklad
analys och stärka reliabiliteten av studien.
Studiens reliabilitet stärks genom att analysmaterialet är lättillgängligt material, då det är
hämtat från två offentliga tidningar, som alla forskare kan ta del av och studera (Bryman,
2011:355).
Något som kan ha kommit att påverka analysen och dess resultat är att en nära anhörig till en
av författarna är med i en av artiklarna som analyserats. Då den andra av författarna inte har
någon koppling till personen har artikeln kunnat analyserats på samma sätt som övriga
artiklar.
Ytterligare något som är viktigt att belysa är att studien har gjorts under en pågående
pandemi. Studien undersöker medieinnehåll från en pågående kris, vilket innebär att
situationen är oförutsägbar och under ständig förändring, med bland annat ny information och
nya riktlinjer kontinuerligt. Det är även svårt att veta hur länge situationen kommer se ut som
den gör.
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6. Resultat och analys
Under detta avsnitt presenteras resultatet av analysen och samtidigt diskuteras och analyseras
dessa resultat kopplat till teori och tidigare forskning. Presentationen av resultatet sker i den
ordning frågeställningarna är presenterade i, för att skapa en tydlighet och koppling till dessa.
Vi inleder med att presentera hur de äldre representeras i medierna för att sedan fördjupa
analysen genom att lyfta fram hur de äldre gestaltas när de väl representeras. Avslutningsvis
går vi igenom och jämför Aftonbladet respektive Dagens Nyheters representation och
gestaltning av äldre.

6.1 Hur äldre representeras i tidningarna
Teorin om representation och grupprepresentation framhäver att representation i exempelvis
medier inte nödvändigtvis speglar verkligheten utan att det snarare handlar om urval.
Representation har därmed en nära relation till makt – vem som inkluderas eller exkluderas.
Genom att inkludera skilda sociala gruppers multipla perspektiv och ge förtryckta grupper
möjlighet att uttrycka intressen, erfarenheter och åsikter kan dominansen mellan grupper
minska och diskriminering mot särskilda grupper undvikas (Young, 2000:92–93). Den
tidigare forskningen kring äldres representation i medier belyser en problematik kring att
äldres perspektiv sällan ges plats i medierna och att detta kan leda till ålderism. I detta avsnitt
undersöks hur representationen av äldre ser ut under covid-19, om den bekräftar tidigare
forskning eller om nya mönster kan hittas. Med hänvisning till metoden och vårt urval vill vi
inledningsvis belysa att vi valt artiklar som på något sätt handlar om äldre, över 65 år, och att
äldre därmed representeras i alla artiklar. Vad vi vill undersöka under detta avsnitt är hur de
äldre representeras i artiklarna.
Gällande resultatet av analysen kring hur medierna representerar äldre under covid-19, vill vi
inledningsvis lyfta fram att majoriteten av artiklarna belyser livssituationen för äldre och hur
de påverkas av den rådande situationen. Utifrån detta kan det konstateras att rapporteringen
kring äldre under covid-19 till viss del fokuserar på de äldres perspektiv, något som kan
uppfattas som positivt. Enligt den tidigare forskningen är det dock även viktigt att berättande,
åsikter och tankar från de äldre själva lyfts fram, men att berättande ur äldres perspektiv ofta
saknas (Edström 2018:89–90). Som vi lyft fram genom den tidigare forskningen, går det att se
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som en demokratisk brist som bidrar till att den offentliga debatten begränsas. Även
kunskapen kring åldrande begränsas och äldre blir drabbade eftersom deras åsikter och
erfarenheter inte får ta plats. Det går att se varierade exempel på hur äldres perspektiv lyfts
fram i analysmaterialet, dessa presenteras och diskuterade nedan.
Det finns några exempel som på ett tydligt sätt bekräftar den tidigare forskningen. Några av
de artiklar vi analyserat har nämligen inte över huvud taget låtit någon äldre komma till tals
och yttra sig om sin situation (Bengtsson, Karlsson, & Nordh, 2020, 17 mars; Larsson, 2020,
22 mars; Stigfur, 2020, 23 mars; Sylven Möller, 2020, 1 april). Alla dessa artiklar handlar om
hur de äldre påverkas av situationen kring covid-19, men det är endast personer ur andra
åldersgrupper som får möjlighet att uttala sig och förmedla tankar och åsikter kring
situationen.
Ett exempel på en sådan situation är i en artikel där en journalist skriver om oron för sina
föräldrar i samband med covid-19 (Larsson, 2020, 22 mars). Artikeln innehåller inga citat,
och man får ingen känsla av att föräldrarna direktciterats, utan det tycks snarare handla om
journalistens egna perspektiv om dennes föreställning om vad föräldrarna tycker och tänker
samt hans egna känslor kring situationen. Det är alltså inte de äldre själva utan en person från
en annan åldersgrupp som får lov att representera de äldre. Sonen skriver bland annat att:
“Mina föräldrar skulle aldrig drömma om att bli kränkta över att ett virus vill döda dem”,
“De är gamlingar. Och de lever med det” och “De är egentligen färdiga med den här
världen”. Han lyfter även fram egna åsikter som “Men jag och min bror är inte färdiga med
dem”. Det blir tydligt att artikeln utgår från sonens perspektiv när han lyfter att hans föräldrar
är färdiga med den här världen men att han och hans bror inte är färdiga med dem. I och med
att det rör sig om en situation där det i högst grad är föräldrarnas livssituation som begränsas
hade det i denna situation eventuellt varit mer relevant att få ta del även av deras yttranden
och perspektiv.
Ytterligare ett exempel på när en äldre inte får utrymme att kommentera sin egen situation är i
en artikel som handlar om att folk bör stanna hemma bland annat för att skydda äldre personer
(Bengtsson, Karlsson, & Nordh, 17 mars). En person som tillhör en annan åldersgrupp får
möjlighet att uttala sig och säger: ”Det kan vara tråkigt för dem att vara instängda, men
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vinsterna kommer att vara påtagliga”. Trots att det här rör sig om en situation som påverkar
den äldre personens livssituation ges ingen äldre möjlighet att yttra sig och förmedla sitt
perspektiv. Det är istället en person från en annan åldersgrupp som ges möjlighet att yttra sig
och beskriva hur det kan tänkas kännas för de äldre att behöva stanna hemma. Även här hade
det varit mer relevant att låta en äldre person själv förmedla sina tankar och känslor kring
situationen.
I analysmaterialet har vi dock även hittat exempel på att äldre själva ges utrymme att berätta
om sin situation och förmedla sitt perspektiv (Aus, 2020, 22 mars; Eckerman, 2020, 2 april;
Ekroth, 2020, 1 april; Ekroth, 2020, 2 april; Ericson, 2020, 1 april; Forsberg, 2020, 18 mars;
Jakobsson, 2020, 23 mars; Linder, (2020, 7 april; Nordh, 2020, 7 april; Sandelin Anton, &
Olsson, 2020, 23 mars; Shimoda, 2020, 6 april; Toll, 2020, 7 april; Trus, 2020, 7 april &
Törnqvist, 2020, 2 april). Att de äldre får komma till tals och förmedla personliga upplevelser
av situationen på detta sätt kan ge ett intryck av att medierna öppnar upp och ger utrymme för
att flera olika äldre personer ska få ge sitt perspektiv. Det är något som går emot den tidigare
forskningen som vi tidigare lyft fram om att äldre ofta beskrivs som en homogen och svag
grupp (Edström & Bergström, 2020).
I analysmaterialet har vi sett att olika grupper av äldre representeras och får berätta om
situationen utifrån sitt perspektiv genom att äldre som bor på ett äldreboende, äldre som bor
hemma, äldre som är sjuka, äldre som är friska, äldre som jobbar och äldre som är
pensionerade får yttra sig och berätta om sin situation (Sandelin Anton, & Olsson, 2020, 23
mars (Eckerman, 2020, 2 april; Ekroth, 2020, 1 april; Ekroth, 2020, 2 april; Ericson, 2020, 1
april; Forsberg, 2020, 18 mars; Nordh, 2020, 7 april; Törnqvist, 2020, 2 april & Toll, 2020, 7
april). Detta kan ge en bild av att medierna ger plats för varierade perspektiv och att olika
grupper av äldre representeras.
Genom analysen av materialet finns dock ett mönster av att en stor del av de äldre som givits
utrymme att yttra sig och beskriva sin livssituation är äldre personer som på något sätt är
kända (Ekroth, 2020, 1 april; Ekroth, 2020, 2 april; Forsberg, 2020, 18 mars; Jakobsson, 2020,
23 mars; Nordh, 2020, 7 april & Shimoda, 2020, 6 april).

23

Vidare går det att se mönster av att äldre personer som är kända ofta representeras genom
intervjuer (Ekroth, 2929, 2 april; Forsberg, 2020, 18 mars; Jakobsson, 2020, 23 mars; Nordh,
2020, 7 april; Sandelin Anton & Olsson, 2020, 23 mars & Shimoda & Shimoda, 2020, 6
april). I alla dessa artiklar ställer journalisten frågor om hur den äldre personen påverkas och
känner inför den aktuella situationen. Något som ger de äldre i dessa fall stor möjlighet att
förmedla sitt perspektiv. I majoriteten av dessa fall hävdar de äldre personerna att de inte
påverkas så negativt av situationen och att de har möjlighet att fortsätta med sin vardag som
vanligt. Ett exempel är i en artikel där journalisten frågar “Klarar du att sköta dina uppdrag
ändå?” och den äldre personen svarar “Ja absolut. Jag har en stor camping som vi håller på
och bygger. Vi har inte permitterat några än utan fortsätter och tror att det blir bra” (Ekroth,
2020, 1 april). Trots att det är äldre personer som får yttra sig och representeras här, handlar
det om äldre personer som har en livsstil som många äldre personer inte har. Detta gör att
många äldre i samhället kan uppleva att de inte blir representerade – de ges inte utrymme att
yttra sig om hur de upplever situationen och deras perspektiv lyfts därmed inte fram.
Ett exempel som tydliggör denna problematik är när en känd äldre uttrycker sig på ett sätt
som att dennes situation gäller för alla äldre “– Vi stannar hemma, vi går inte ut, vi går inte
till restauranger, vi gör inget sådant längre. Vi bara äter och har det mysigt” (Nordh, 2020,
17 mars). Detta yttrande kan upplevas som något problematiskt då han yttrar sig på ett sätt
som att alla äldre, kända som inte kända, befinner sig i liknande livssituationer och har
liknandeupplevelser av situationen trots att det kanske inte är fallet. I artiklarna där de äldre
kända personerna presenteras finns ett tydligt mönster av att det endast är den äldre person
som ges utrymme att yttra sig. Det är därmed ett tydligt fokus på dennes perspektiv.
Ytterligare ett mönster i analysmaterialet är att de äldre personerna som är kända
återkommande benämns med titel, något som även övriga åldersgrupper i artiklarna gör. De
äldre personer som inte är kända benämns däremot sällan med någon profession, utan endast
med sin ålder. Att de äldre personerna som är kända återkommande benämns med sin
profession skulle kunna förklaras genom teorin om nyhetsvärdering som framhäver att det
finns ett nyhetsvärde i att referera till kända personer (Galtung & Ruge, 1965:65–71). De
äldre kända benämns återkommande med sin profession vilket skulle kunna tala för att det är
deras profession snarare än deras ålder som gör att de ges utrymme och att det därmed är
deras kändisskap som representeras. Ett tydligt exempel på när en äldre person talar om
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situationen utifrån sitt kändisskap snarare än ålder är: “det är klart det är jobbigt. I min
branch är också allt inställt eftersom det är folksamlingar vi spelar för.” (Shimoda &
Shimoda, 2020, 6 april). Det är snarare fokus på en känd persons perspektiv än på en äldre
persons perspektiv i detta fall. Vad som kan nämnas är att den kända personen i detta fall
förmodligen ges utrymme även tack vare sin ålder. Personens ålder gör nämligen att den
kända personen tillhör en av de största riskgrupperna i samband med pandemin covid-19, och
med hänvisning till att situationen kan beskrivas som oväntad och negativ finns det ett
nyhetsvärde i att rapportera om sådant som går att koppla till situationen (Galtung & Ruge,
1965:65–71). Här går det alltså visserligen att argumentera för att en äldre person
representeras, vi anser dock att det även här hade varit mer relevant att ge utrymme till en
äldre person som kan förmedla ett perspektiv som inte endast kända äldre kan relatera till.
I några av artiklarna där äldre som inte är kända presenteras är det också möjligt att se
exempel som är utformade likt intervjuer (Aus, 2020, 22 mars; Sandelin Anton; Olsson, 2020,
23 mars & Toll, 2020, 7 april). I dessa artiklar skrivs dock inte journalistens frågor ut och man
får inte samma intryck av att den äldre ges fritt utrymme att yttra sig kring sin situation. Ett
exempel är en artikel i Aftonbladet som bland annat handlar om att personer på ett
seniorboende fått en gratis tidning av Aftonbladet. Här lyfts bland annat ett citat från en äldre
man fram: “– Corona har gjort livet mycket tråkigare så alla överraskningar är välkomna”
samt ett citat från en kvinna som säger: “ – Allt handlar om corona nu, men jag måste säga en
sak, ni på Aftonbladet har den absolut bästa rapporteringen.”. De äldre personerna uttrycker
sig på ett negativt sätt kring situationen och man får en känsla av att de äldre personerna ges
utrymme här eftersom dessa uttalanden kan bidra med relevant innehåll till den aktuella
artikeln. Detta tyder på att författaren påverkar vilket perspektiv som lyfts fram – det negativa
– och att de äldre personerna därmed inte representeras på egna villkor.
I de artiklar som handlar om äldre personer som inte är kända har vi även sett ett mönster av
att personer från andra åldersgrupper ges utrymme att uttala sig om situationen och därmed
får möjlighet att förmedla sitt perspektiv. I en artikel i Aftonbladet som handlar om att
personal från hemtjänsten kommer hem till en äldre kvinna utan skyddsutrustning får till
exempel en anställd i hemtjänsten berätta om sin upplevelse av situationen:
”– Bara på en förmiddag gör jag upp till nio besök, hjälper dem att duscha och klä på sig, så
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vi utsätter både de äldre och oss själva för nära kroppslig kontakt. Vi hämtar dessutom mat
på ett äldreboende, där vi går in och ut i köket varje dag. Det brister. Vi måste följa
riktlinjerna, de äldre måste visa symtom för att vi ska få bära skyddskläder, men då kan det ju
redan vara för sent, säger hon” (Trus, 2020, 7 april).
Även dottern till den äldre personen i artikeln får komma till tals “– De kom in till henne i
sovrummet, utan skydden. Min mamma fick peka och säga till dem att ta på sig dem. Efter det
bestämde hon sig för att säga upp hemtjänsten” (Trus, 2020, 7 april). Å ena sidan hade det
eventuellt varit relevant att endast låta den äldre kvinnan uttala sig kring situationen eftersom
det främst är hennes livssituation som är påverkad. Å andra sidan kan det ses som positivt att
de andra åldersgrupperna ges utrymme här. Såväl den anställda i hemtjänsten som kvinnans
dotter stärker och bekräftar kvinnans perspektiv genom att lyfta fram och belysa de problem
kvinnan uppger att hon upplever.

6.1.1 Sammanfattning och svar på frågeställning
Utifrån det presenterade analysresultatet ovan har vi sammanfattningsvis sett ett mönster av
att personer över 65 år ofta representeras och att äldres perspektiv återkommande lyfts
fram. Dels genom andra åldersgrupper, men ofta genom att de äldre personerna själva får yttra
sig om sin situation och hur de upplever den – de ges utrymme att yttra tankar och åsikter och
uttala sig om sin situation. Detta talar alltså för att representationen av äldre under covid-19
går emot de mönster vi sett i tidigare forskning och att äldre personer under denna tid får
möjlighet att förmedla sitt perspektiv. Något som är värt att belysa är dock att ett mönster vi
sett i analysmaterialet är att det ofta är äldre personer som på något sätt är kända som
representeras i medierna. I dessa situationer har vi dessutom sett ett mönster av att de äldre
personerna uttrycker sig positivt kring sin situation och att de inte påverkas särskilt negativt
av den rådande situationen. De uppger bland annat att de har det mysigt och har möjlighet att
fortsätta på med sina liv och uppdrag som vanligt. Som vi presenterat tidigare är majoriteten
av de äldre i samhället inte kända eller har en livsstil som påminner om kända äldres livsstil,
det tyder alltså snarare på att det är de kända äldres perspektiv som ges utrymme och att det
främst är kända äldre som representeras. Det talar därmed för att en majoritet av de äldre i
samhället inte representeras.
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Trots att vi i materialet har sett ett mönster som går emot tidigare forskning och som kan ge
ett intryck av att äldre personer ges utrymme och får förmedla sitt perspektiv av situationen
menar vi alltså att mediernas representation av äldre inte ger utrymme för multipla sociala
gruppers perspektiv. Det är främst en delgrupp, kända äldre, inom gruppen äldre som
representeras och får förmedla sitt personliga perspektiv, och därför anser vi att vårt resultat
trots allt bekräftar tidigare forskning som hävdar att gruppen äldre sällan representeras och
ges utrymme att förmedla sitt perspektiv. Vi menar därmed att Aftonbladet och Dagens
Nyheters representation av äldre under covid-19 inte bidrar till att ge gruppen äldre utrymme
att förmedla sitt perspektiv.

6.2 Hur äldre gestaltas i tidningarna
Under detta avsnitt kommer vi närmare titta på hur äldre personer gestaltas i medierna under
covid-19, vilket hjälper att besvara studiens andra frågeställning. Vi vill undersöka om de
äldre, likt i tidigare forskning, främst gestaltas på ett stereotypt sätt eller om det går att
identifiera mönster av andra gestaltningar i analysmaterialet.
Flera av artiklarna i analysmaterialet framhäver de äldre som en grupp som ska tas om hand
och skyddas under den rådande krisen. Till exempel genom yttranden så som “...för att stärka
upp kommunernas insatser för personer över 70 år. Så ska man hjälpa betydligt fler coronaisolerade.” (Ericsson, 2020, 1 april), “–Jag kan sätta mig i karantän för dem i åratal” och
“...att hålla smittan borta från de äldre och det vore fantastiskt” (Stigfur, 2020, 23 mars).
Detta går å ena sidan att se som att medierna bidrar till en positiv bild av äldre – man värnar
om de äldre och ser dem som något värdefullt. Det går å andra sidan att uppfatta detta som en
stereotyp och negativ gestaltning där de äldre framstår som en svag grupp och ett problem
som övriga i samhället måste ta hand om. En gestaltning som bekräftar tidigare forskning
(Lundgren & Ljuslinder, 2011:61–62).
I analysmaterialet har vi även hittat flera exempel på att de äldre gestaltas som positiva och
självständiga och därmed inte som en börda eller problem för övriga i samhället. Det är något
som går emot de stereotypa föreställningar som finns kring äldre. Ett exempel är i en artikel
om en äldre kvinna som på grund av den rådande situationen haft problem med att gå ut på sin
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dagliga promenad. Trots detta låter sig kvinnan inte hindras, artikeln lyfter nämligen fram att
kvinnan har hittat en lösning för att folk ska hålla avståndet; en utfälld tumstock. ”’Det har
verkligen fungerat’, säger hon nöjt” (Toll, 2020, 7 april). Här går det att argumentera för att
kvinnan gestaltas på ett negativt sätt – hon fortsätter vistas ute, trots de restriktioner som
finns. Hon målas därmed upp som ett problem och hot mot välfärden, en gestaltning av äldre
som är vanlig enligt tidigare forskning (Lundgren & Ljuslinder, 2011:61–62).
Genom att lyfta fram den äldre kvinnans lösning på problemet med att folk inte håller avstånd
ges samtidigt ett intryck av kvinnan som innovativ och lösningsorienterad – det spelar ingen
roll att övriga i samhället inte tar ansvar och håller avstånd, hon löser det på egen hand.
Kvinnan gestaltas alltså som innovativ och positiv, något som går emot den stereotypa
gestaltning av äldre som lyfts fram i den tidigare forskningen (Bergström & Edström,
2020:31–32). Artikeln framställer dessutom kvinnan som aktiv: “Ingrid och hennes väninna
Barbara promenerar i stort sett varje dag i Stockholm. Ofta blir det en tur på tre-fyra
kilometer” (Toll, 2020, 7 april). Även denna framställning går emot den tidigare forskningen
som menar att äldre ofta gestaltas som inaktiva i medierna (Levin, 2006:35–37).
Det finns även fler exempel på positiva gestaltningar av äldre i materialet. Till exempel
uttrycker en äldre man till följd av att personer över 65 inte längre får gå ut i Kalifornien att:
“...vi stannar hemma, vi går inte ut, vi går inte till restauranger. Vi gör inget sådant längre.
Vi bara äter och har det mysigt. Vi har det bra. Det är mycket roligare än att gå ut” (Nordh,
2020, 17 mars). Den äldre personen upplevs som positiv och till freds med sin situation och
genom att den äldre uttrycker sig på detta sätt framstår det även som att den äldre lyder de
restriktioner som finns. Den äldre framställs alltså inte som en börda för samhället, något som
går emot tidigare forskning som lyfter att äldre ofta gestaltas som ett problem för samhället
och hot mot välfärden (Lundgren & Ljuslinder, 2011:61–62).
I en annan artikel går det att se en liknande gestaltning av en äldre kvinna som säger:
“Vi fixar goda middagar, dricker lite vin och försöker vara positiva. Det gäller ju att ha
trevligt tillsammans nu när ingen kan komma och hälsa på, säger Colette” (Aus, 2020, 22
mars). Ett liknande exempel går att finna i en annan artikel där en äldre man på ett
äldreboende säger: “Ni ska veta att jag har det väldigt bra här. Det är väldigt fint och lätt att
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se positivt på tillvaron. Det här med videosamtal kommer jag göra om flera gånger”
(Sandelin Anton & Olsson, 2020, 23 mars). Utifrån ovanstående citat framställs de äldre som
positiva och självgående. Trots att de äldre är boende på äldreboenden gestaltas de varken
som hjälplösa, sjuka eller svaga. Vi anser därmed att vi här, i motsats till tidigare forskning,
kan se exempel på att äldre gestaltas positivt i medierna vilket går emot de tidigare forskning.
I en annan artikel berättar en äldre person om sin isolering till följd av corona att “Jag är
isolerad på landet som jag alltid är så här års. Det har jag varit de senaste 20 åren vid den
här tiden. Jag har det som skrivperiod och då träffar jag inga människor” och fortsätter “Jag
förlorar ingenting på min isolering”. Trots situationen framstår den äldre personen som
positiv och bekymmerslös. Man får alltså inte en känsla av att den äldre personen är en börda
eller ett problem för övriga i samhället, vilket går emot den tidigare forskningen som
framhäver att äldre brukar gestaltas som ett problem och tyngd för samhället (Lundgren och
Ljuslinder, 2011:61–62).
Ett exempel på där det är möjligt att se tecken av både stereotypa och icke stereotypa
framställningar av äldre är i en insändare av en äldre kvinna, något som alltså både går emot
och bekräftar tidigare mönster. Hon beskriver sig själv som gammal med multipla sjukdomar
och med risk för att dö om hon blir smittad. Hon skriver “Jag fyller 90 år om några månader.
Jag har Parkinsons sjukdom, går dåligt och hör och ser dåligt, men är i övrigt ganska frisk”
(Törnqvist, 2020, 2 april). Trots att hon beskriver sig själv genom sina sjukdomar och
svagheter, som går att koppla till typiska stereotypa skildringar av äldre personer (Andersson,
2008), målar den äldre kvinnan inte upp sig själv som något offer. Hon avslutar istället
meningen med "i övrigt är jag ganska frisk", vilket gör att man får en känsla av att hon är
stark. Vidare skriver hon: “Jag vill stanna hemma, framför allt för att jag inte vill att
sjukvårdares liv ska riskeras för att jag som redan levt mitt liv ska få vård” (Törnqvist, 2020,
2 april). Genom att uttrycka sig på detta sätt framställs hon inledningsvis som en person som
inte vill belasta samhället – vilket går att se som att det i detta fall inte rör sig om en stereotyp
gestaltning av äldre. Genom att kvinnan säger att det är bättre att hon som redan levt sitt liv
blir smittad än att sjukvårdaren blir smittad framställer hon dock sig själv på ett sätt som att
hon är “förbrukad”, något Andersson (2008:12) beskriver som en klassisk stereotyp av äldre.
Vad som bör nämnas här är att det är kvinnan själv som beskriver sig på detta stereotypa sätt,
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och att det inte är “medierna” som gestaltar henne på detta sätt. En liknande gestaltning har vi
dock sett i artikeln där en journalist beskriver om sina föräldrar som att “De är egentligen
färdiga med den här världen” (Larsson, 2020, 22 mars).
Ytterligare ett fall där det är möjligt att se tecken på att det är den äldre själv som gestaltar sig
själv och andra äldre på ett stereotypt sätt genom att beskriva dem som en tyngd för samhället
är i en insändare (Linder, 2020, 7 april). Här uttrycker hon sin frustration kring att andra äldre
inte följer restriktionerna som finns i samband med covid-19. “Vi som är 40-talister är inga
ungdomar längre och det vill inte alla se tydligen”, skriver Linder (2020, 7 april), och vidare
skriver hon: “Även om många känner sig pigga är kropparna inte alls det. Att blodtryck,
kolesterol och andra värden hålls på rätt nivå beror till stor del på att vi får mediciner.”. Hon
fortsätter skriva: “Ingen är odödlig och absolut inte 40-talister. Det är bara att läsa
dödsannonserna, men de gäller förstås ‘inte mig’” (Linder, 2020, 7 april). Genom denna
insändare beskrivs äldre återkommande på ett stereotypt och negativt sätt. De beskrivs som
besvärliga, orealistiska, svaga, beroende samt oförmögna att ta in information. Dessa
beskrivningar av äldre går att beskriva som stereotypa gestaltningar av äldre (Andersson,
2008).
Med hänvisning till att det i ovan presenterade fall går det att argumentera för att det är äldre
själva och inte “medierna” som gestaltar de äldre på ett negativ och stereotypt sätt. Man skulle
dock även kunna argumentera för att det är medierna som bidrar till denna gestaltning. Det är
nämligen tidningen som väljer vad som ska publiceras och med hänvisning till att referenser
till något negativt stärker nyhetsvärdet för en händelse (Galtung & Ruge, 1965:69–70), går
det att tänka sig att tidningarna väljer att lyfta fram dessa händelser och historier just för att de
är negativa. Det är därmed medierna som bidrar till den fortsatt stereotypa gestaltningen av
äldre.
Vi har även sett fler exempel på att journalisten gestaltar den äldre på ett stereotypt sätt,
medan den äldre själv gestaltar sig på ett sätt som går emot den stereotypa bilden av äldre. I
en artikel (Trus, 2020, 7 april) gestaltar journalisten kvinnan genom att beskriva kvinnan som
“Hon lider av både kol och astma, riskfaktorer som gör att hon kan bli svårt sjuk i covid-19”.
Kvinnan beskriver sig själv genom att säga “Jag är lite tuff och vill gärna gå ut fast jag inte
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ska det. Men nu är det fjorton dagar sedan jag gjorde någon utsvävning på stan. Jag vill ju
annars bestämma själv, men nu har jag börjat lyssna på barnen. Jag har fått ändra attityd för
jag har ingen lust att åka på sådant där elände”. Det går att se en skillnad i hur Ingrid som
äldre beskriver sig själv som tuff och envis som har svårt att lyssna på sina anhöriga, jämfört
med hur journalisten väljer att beskriva henne utifrån hennes sjukdomar. Journalisten
bibehåller alltså en stereotyp och negativ gestaltning där den äldre likt i tidigare forskning,
gestaltas som svag Andersson (2008). Hennes gestaltning av sig själv går att uppfatta som
både positiv och negativ. Negativ genom att man kan få en uppfattning av henne som en
trotsig äldre och besvärlig äldre som inte vill lyssna på restriktionerna, och som därmed är ett
problem för samhället. Samtidigt kan man se det som att hon är tuff, stark och självständig
och som därmed inte är en tyngd.
Även om man får ta del av positiva upplevelser av äldres situationer i en del av artiklarna,
visar resultatet av analysen även att flera av artiklarna beskriver negativa upplevelser för de
äldre. En majoritet av de äldre i artiklarna lyfter fram historier där de själva framstår som
ensamma, ledsna och utsatta (Aus, 2020, 22 mars; Larsson, 2020, 22 mars; Sandelin Anton &
Olsson, 2020, 23 mars; Ekroth, 2020, 1 april; Shimoda & Shimoda, 2020, 6 april; Nordh,
2020, 7 april). Detta skulle kunna uppfattas som att de äldre är svaga, och därmed bidra till en
stereotyp gestaltning. Med hänvisning till ovan går det att argumentera för att det sannolikt är
just dessa stereotypa och negativa gestaltningar som gör att artiklarna ges utrymme i
tidningarna i dessa fall – det ses som värdefullt att lyfta negativa skildringar av en händelse
(Galtung & Ruge, 1965:69–70). Detta bekräftar även den tidigare forskning som lyfter att det
är vanligt att när äldre väl får ta plats i medier beskrivs de ofta som negativt och stereotypt
(Andersson, 2008).
I analysen har vi även sett tecken på skillnader i gestaltningen av en äldre person som är känd
och en äldre person som inte är känd. En av artiklarna handlar om hur en känd person har det
under sin karantän i Kalifornien (Nordh, 2020, 17 mars). Den äldre kända personen beskrivs
som “...den 72-årige Terminatorn...”. Att tidningen väljer att ge honom utrymme samt
gestaltar honom på detta sätt går att koppla tillbaka till representationsteorin, och vem den
äldre personen representerar. I detta fall representerar den äldre personen visserligen sin
ålderdom, men han representerar även sig själv och sitt kändisskap. Detta påverkar
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förmodligen huruvida han ges utrymme i medierna, men även hur journalisten väljer att
gestalta honom. Ytterligare ett exempel på hur journalisten väljer att gestalta en känd äldre där
journalisten ställer frågan “Du verkar vara i väldigt bra form?” (Forsberg, 2020, 18 mars).
Genom denna fråga gestaltas den äldre som vältränad och stark. Detta går emot de stereotypa
beskrivningar av äldre som den tidigare forskningen tar upp (Andersson, 2008:12). Även i
detta fall skulle det dock gå att koppla till representationsteorin och att den äldre inte endast
representerar sig själv som äldre, utan även sig själv i egenskap av känd, vilket skulle kunna
ha inverkan på hur journalisten gestaltar henne.
Ytterligare ett exempel är i en av artiklarna där Aftonbladet ringer upp en känd person och
gratulerar denne på födelsedagen och frågar hur det känns att fylla jämnt. Den äldre svarar
bland annat “Som så många andra så känner jag mig inte så här gammal. Men det är bara att
inse att nu är det så här. Man får ta det. Någon åldersnoja tycker jag inte att jag har, jag är
realistisk. Jag är frisk och jag äter inga mediciner och jag får hålla på med det jag tycker om.
Det känns bra ändå”, (Shimoda & Shimoda, 2020, 6 april). Den äldre intervjuas i ett
sammanhang där denne är glad och den äldre personen uttrycker sig positivt kring situationen.
Detta ger en bild av personen som positiv och bekymmerslös, och bör inte beskrivas som en
stereotyp och negativ gestaltning av en äldre person. Vi har med hänvisning till ovan sett flera
mönster av positiva gestaltning av äldre, vilket går emot tidigare forskning som menar att
äldre främst gestaltas negativt i medier. Vad som kan vara relevant att belysa här är dock att
det rör det sig om just äldre personer som är kända. Med hänvisning till representationen finns
det en risk att läsaren kopplar ihop den äldre personen främst med dennes kändisskap och att
dessa positiva gestaltningar främst kopplas ihop med kändisskapet. Medan vi sett ett mönster
av att de äldre som inte är kända gestaltas på ett stereotypt sätt har vi inte sett samma utbredda
mönster av negativa och stereotypa gestaltningar i de fallen där en känd presenteras.

6.2.1 Sammanfattning och svar på frågeställning
Sammanfattningsvis bekräftar studiens resultat till viss del det som går att se i den tidigare
forskningen, att äldre ofta gestaltas på ett negativt och stereotypt sätt i medierna. Vi har
presenterat flera exempel som visar på mönster av negativa och stereotypa gestaltningar – till
exempel genom att beskriva de äldre svaga, sjuka, beroende och ensamma. Vi har även sett ett
mönster att negativa och stereotypa gestaltningar i flera fall är formulerade av äldre själva –
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något som dock skulle kunna beskrivas som att medierna bidrar till en negativ och stereotyp
gestaltning av äldre med hänvisning till att det är tidningarna själva som väljer ut vad som ska
ges utrymme. Vi har dock även sett flera exempel i analysmaterialet där de äldre beskrivs som
pigga, glada, friska, innovativa, positiva, starka och självgående, något som inte går att
beskriva som stereotypa och klassiska gestaltningar. Vi har alltså hittat exempel på att
medierna under covid-19 använder nya och icke-stereotypa sätt för att beskriva och gestalta
äldre. Vad som kan vara viktigt att lyfta här är som sagt att dessa gestaltningar ofta går att
koppla till äldre personer som är kända, vilket skulle kunna leda till att dessa gestaltningar
främst kopplas ihop med gruppen kända äldre. Trots att vi sett nya och positiva sätt att
gestalta äldre på finns det därmed en risk för att de stereotypa och negativa gestaltningarna
fortsatt kopplas till den stora gruppen äldre.

6.3 Jämförelse av kvällstidning och morgontidning
Utifrån studiens analys går det att se en del skillnader i hur Aftonbladet och Dagens Nyheter
representerar och gestaltar äldre. Något som bekräftar det vi lyft fram genom tidigare studier,
är att det finns skillnader mellan rapporteringen i morgontidning jämfört med kvällstidning
(Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008; Ghersetti, 2004; Palmer, 2002; Strand, 1984).
I analysmaterialet har vi bland annat sett ett mönster av att Aftonbladet ger utrymme för
personliga berättelser där de äldre personerna är i fokus, då främst genom intervjuer (Aus,
2020, 22 mars; Ekroth, 2020, 2 april; Forsberg, 2020, 18 mars; Larsson, 2020, 22 mars;
Nordh, 2020, 17 mars; Nordh, 2020, 7 april; Shimoda & Shimoda, 2020, 6 april). Detta går i
linje med vad som konstaterades i den tidigare forskningen, att kvällstidningar ofta fokuserar
på personlig rapportering (Strand, 1984:117–120). Något som är relevant att lyfta att det i
Aftonbladet främst rörde sig om äldre personer som är kända som gavs möjlighet att yttra sig
personligen, och att det som vi ovan nämnt därmed inte är oproblematiskt att beskriva detta
som “äldres perspektiv” och att äldre representeras. Även detta går i linje med tidigare studier,
att kvällstidningar ofta skriver om kända personer (Ghersetti, 2004:251).
I analysmaterialet har vi även sett att Dagens Nyheter ger visst utrymme till personliga
berättelser från de äldre och till skillnad från i Aftonbladet kunde vi se ett mönster av att detta
utrymme gavs i form av insändare från äldre personer (Törnqvist, 2020, 2 april; Eckerman,
2020, april; Linder, 2020, 7 april). Det var då äldre personer som inte är kända som gavs
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utrymme att uttala sig om sin situation. I övriga artiklar i Dagens Nyheter kunde vi se ett
mönster av att även andra åldersgrupper gavs möjlighet att yttra sig, men det rörde sig då om
yttranden som bekräftade den äldre personens perspektiv. Detta går i linje med hur den
tidigare forskningen lyfter fram hur morgontidningars rapportering brukar se ut – sakligt och
informativt (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008). Med det sagt anser vi att Dagens Nyheter
i högre grad än Aftonbladet ger utrymme för äldres perspektiv, och att vi sett tecken på att
representationen av äldre skiljer sig åt i kvällstidningar och morgontidningar.
Gällande gestaltningen av äldre har vi sett mönster i analysmaterialet som talar för skillnader i
hur Aftonbladet och Dagens Nyheter gestaltar äldre. I analysmaterialet har vi till exempel sett
återkommande exempel på att Aftonbladet gestaltar äldre positivt (Nordh, 2020, 17 mars;
Forsberg, 2020, 18 mars; Aus, 2020, 22 mars; Ekroth, 2020, 1 april; Ekroth, 2020, 2 april;
Shimoda & Shimoda, 2020, 6 april, 2020; Nordh, 2020, 7 april; Toll, 2020, 7 april). De äldre
presenteras i sammanhang där de uttrycker sig på ett positivt och man får ett intryck av de
äldre som glada, bekymmerslösa, de framställs på ett sätt som inte går att beskriva som
stereotypt för äldre. Gällande Dagens Nyheter har vi sett exempel på gestaltningar som går att
beskriva som stereotypa – som en börda eller som en grupp man måste tas hand om. Vi har
dock även sett mönster som ger ett mer positivt intryck av de äldre och som kan beskrivas
som ett nytt sätt att gestalta de äldre. Detta skulle kunna beskrivas gå emot normer för hur
nyhetsrapporteringen ser ut – att kvällstidningar rapporterar mer vinklat, stereotypt och
överdrivet (Ghersetti, 2004:251) och att morgontidningar rapporterar mer objektivt. Vad som
bör framhävas här är dock att det återigen rör sig om att Aftonbladet främst representerar
kända personer, och att de gestaltningar som återfinns i Aftonbladet därmed främst bör
kopplas till äldre personer som är kända. Vi menar därmed att det främst är Dagens Nyheter
som bidrar till att de nya och positiva gestaltningar som går att koppla till äldre generellt.

6.3.1 Sammanfattning och svar på frågeställning
Sammanfattningsvis har vi sett såväl skillnader som likheter i morgontidningars och
kvällstidningar representation och gestaltning av äldre i covid-19. Olikheterna har dessutom
till stor del gått att koppla till teorin om nyhetsvärdering, och bekräftat det vi genom tidigare
forskning presenterat som vanligt förekommande skillnader i hur morgontidningar och
kvällstidningar traditionellt värderar nyheter.
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7. Avslutande diskussion
Syftet med studien var att undersöka hur äldre representeras och gestaltas i dagspress, samt
huruvida det finns skillnader i hur morgontidningar i jämförelse med kvällstidningar
representerar och gestaltar äldre. Vi anser att studien har gett oss möjlighet att undersöka de
fenomen vi ämnat undersöka och att studien till stor del har hjälpt oss att besvara de
frågeställningar vi inledningsvis ställde. Vi har dock under studiens gång upptäckt att det i
vissa fall varit problematiskt att undersöka representation och gestaltning av alla äldre som en
enhetlig grupp. Till exempel har vi genom studien upptäckt mönster av att olika grupper av
äldre representeras och gestaltas på olika sätt. Resultaten av analysen visar att det ofta är äldre
kända personer som får yttra sig och representeras i medierna samt att de positiva
gestaltningar vi funnit ofta är kopplade till gruppen kända äldre. Detta skulle dock kunna
beskrivas som ett resultat i sig – trots att våra resultat lyfter mönster av positiv förändring
gällande mediernas representation och gestaltning av äldre, finns det anledning att
argumentera för att dessa positiva förändringar inte nödvändigtvis innebär en förändrad
representation och gestaltning av hela gruppen äldre utan endast en del av denna grupp. Med
hänvisning till den inledande problemformuleringen går det att argumentera för att medierna
fortsatt bidrar till ålderism och en skev bild av åldrande som kan få konsekvenser för äldres
välmående.

7.1 Vidare forskning
En del av de nya mönster vi sett, som går emot den tidigare forskningen, går ofta att koppla
samman med att det är en äldre känd person representeras eller gestaltas. Vi har därmed
genom studien kunnat se att det finns vissa skillnader i hur äldre kända representeras i
jämförelse med hur äldre som inte är kända representeras och gestaltas. På grund av tidsbrist
har vi inte haft möjlighet att fördjupa analysen kring hur olika grupper av äldre representeras
och gestaltas. Vi anser att det därmed hade varit intressant med en studie som fokuserar mer
på detta. Till exempel genom att i förväg dela in gruppen äldre i olika sociala grupper och
undersöka hur medierna representerar och gestaltar dessa olika grupper.
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ANTAL SMITTADE & DÖDA
I SVERIGES REGIONER

HÅRT TRYCK PÅ SJUKHUSEN Folkhälsomyndigheten

konstaterar nu att det finns samhällsspridning av coronaviruset. Med allt fler sjuka ökar trycket på sjukhusen. Nu varnar
Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi, för konsekvenserna
– tuffa prioriteringar om liv och död. ”Vi måste börja välja vilka
som ska få intensivvård och vilka som inte ska få intensivvård
på grund av platsbrist”, säger han. Arkivfoto: YVONNE ÅSELL/TT

Statsminister Stefan Löfven.

Anhöriga uppmanas
i stället handla åt sina
äldre anhöriga och
ringa dem.

Äldre ska inte gå till affären för att handla.
För första gången konstaterar nu
Folkhälsomyndigheten att det finns en
samhällspridning av coronaviruset. Antalet bekräftade
fall i Sverige har passerat 1 000. Sju personer är döda i
covid-19.
Tydligast är utvecklingen i Stockholm, enligt
statsepidemiolog Anders Tegnell.
- Nu är det läge att jobba hemma. Framför allt i
Stockholmsregionen. De som kan jobba hemma bör
göra det i fortsättningen, var budskapet på
myndighetens presskonferens.
Han lyfte även fram betydelsen av att skydda de äldre.
- Det här med de äldre är jätteviktigt. Har du symtom:
Hälsa inte på äldre släktingar.
"Får folk att förstå"
På en fråga om äldre bör lämna hemmet för att handla
mat svarade Tegnell:
- Nej, det är dags att vi som samhälle hittar bättre
lösningar på det. Det är bra för dem, för dig, och för
sjukvården. Det kan vara tråkigt för dem att vara
instängda, men vinsterna kommer att vara påtagliga.
Efter pressträffen utvecklade han frågan kring de äldre
för Aftonbladet:
- Jag tror att man kan göra det här väldigt mycket på
frivillig väg. Då får man folk som förstår varför de
måste stanna inne och då kommer de följa det när
man informerar dem väl.
Hur ska man tänka om man har äldre anhöriga?
- Framför allt i Stockholm befinner vi oss i en period
där jag tycker att man ska tänka efter väldigt ordentligt
innan man ska hälsa på sina anhöriga. Det kan finnas
situationer när det kan kännas väldigt nödvändigt, då
måste man förstås få göra det. Men undvik det, och
undvik att ta med era snuviga barn dit, det är rimligt.
Han uppmanar människor att hjälpa sina äldre

Ledarnas
krismöte
sker nu via
videolänk

”JÄTTEVIKTIGT” Anders Tegnell, statsepidemiolog, lyfte vikten av att skydda de äldre mot
coronavirusets spridning. Han avråder även symtomfria personer från att besöka anhöriga.

Äldre uppmanas att inte
gå ut alls – stor smittorisk

Åk inte till Stockholm eller
Västra Götaland.
Bor du i Stockholm:
Jobba hemifrån.
Äldre ska inte gå till affären för att handla.

För första gången konstaterar nu Folkhälsomyndigheten att det finns en samhällspridning av coronaviruset. Antalet bekräftade
fall i Sverige har passerat
1 000. Sju personer är döda
i covid-19.
Tydligast är utvecklingen
i Stockholm, enligt statsepidemiolog Anders Tegnell.
– Nu är det läge att jobba
hemma. Framför allt i Stockholmsregionen. De som kan
jobba hemma bör göra det
i fortsättningen, var budskapet på myndighetens
presskonferens.
Han lyfte även fram betydelsen av att skydda de äldre.
– Det här med de äldre
är jätteviktigt. Har du symtom: Hälsa inte på äldre
släktingar.

”Får folk att förstå”
På en fråga om äldre bör
lämna hemmet för att
handla mat svarade Tegnell:
– Nej, det är dags att vi som
samhälle hittar bättre lösningar på det. Det är bra för
dem, för dig, och för sjukvården. Det kan vara tråkigt för
dem att vara instängda, men
vinsterna kommer att vara
påtagliga.
Efter pressträffen utvecklade han frågan kring de
äldre för Aftonbladet:
– Jag tror att man kan göra
det här väldigt mycket på
frivillig väg. Då får man folk

som förstår varför de måste
stanna inne och då kommer
de följa det när man informerar dem väl.

Hur ska man tänka om
man har äldre anhöriga?

– Framför allt i Stockholm
befinner vi oss i en period
där jag tycker att man ska
tänka efter väldigt ordentligt innan man ska hälsa på
sina anhöriga. Det kan finnas
situationer när det kan kännas väldigt nödvändigt, då
måste man förstås få göra
det. Men undvik det, och
undvik att ta med era snuviga
barn dit, det är rimligt.
Han uppmanar människor
att hjälpa sina äldre anhöriga
så gott det går. Det kan
handla om att köpa mat till
dem och att prata i telefon.

Riktlinjer till skolor
Tegnell var tydlig med att
även de som inte själva har
några symptom ska undvika
att träffa äldre anhöriga.
– Tidigare när vi hade
mycket mindre smittrisk
i Sverige fanns det inte riktigt den anledningen.
Samtidigt berättade han
att Folkhälsomyndigheten
tillsammans med Skolverket
tagit fram ett dokument
kring hur skolorna kan agera
för att minska spridningen.
Det är fortfarande inte aktuellt att stänga alla skolor.
– Man behöver till exempel inte ha stora samlingar
på morgonen längre så att
många elever kommer dit
samtidigt. Eleverna kanske
inte behöva sitta i rum på
rasterna utan kan gå ut på
skolgården. Det skulle kunna

spela rätt stor roll för smittspridningen.

Hur länge kommer allt det
här att hålla på?

– Det är jättesvårt att veta.
Britterna pratar om en isoleringsperiod av äldre på
fyra månader. Vi har sett att
kurvorna i Italien kanske
börjar gå ned nu efter en–två
månader. I Kina tog det tre–
fyra månader. Vi pratar
antagligen om ett par månader framåt, då når vi dessutom sommaren och då är vi
rätt säkra på att vi kommer
att ha mindre spridning av
viruset.

Avråder inrikesresor
Folkhälsomyndighetens
avdelningschef Karin Tegmark Wisell sa i går kväll att
svenskar bör undvika
inrikesresor till regioner
med ”högre smittspridning”. De hårdast drabbade
regionerna är Stockholm
och Västra Götaland.
– Man ska beakta om det
är nödvändigt att göra en
sådan resa. Och det gäller
särskilt om man tillhör en
riskgrupp, eftersom de äldre
över 70 år riskerar att få en
väldigt svår infektion och
kan behöva sjukhusvård.
Om man reser till en region
där vi vet att det förekommer smitta i samhället så
måste man vara beredd på
att man kan bli smittad,
säger hon till TV4.

Julius Bengtsson

julius.bengtsson@aftonbladet.se

Pär Karlsson

par.karlsson@aftonbladet.se

Christina Nordh
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Åk inte till Stockholm eller Västra Götaland. Bor du i
Stockholm: Jobba hemifrån.
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Sedan den
11 mars testar
flertalet regioner
endast personer
som redan är på
sjukhus med symtom
eller som tillhör en
riskgrupp, vilket
kommer att påverka antalet nya
bekräftade fall.
Sedan den 15
mars baseras
siffrorna på
5
Folkhälsomyndighetens
statistik.

Stefan Löfven har bjudit in
alla partiledarna till ännu
ett krismöte om coronavirusets spridning.
Men toppolitikerna ska
inte träffas.
Mötet sker via videolänk.

I förra veckan var samtliga av riksdagens partiledare inbjudna av statsminister Stefan Löfven (S)
till ett möte på regeringskansliet. På agendan stod
coronavirusets påverkan
på Sverige och vilka insatser som nu krävs.

Träffas digitalt

Experten: Vi kan

Sverige har nu samhällsspridning av coronaviruset. Stockholm är värst
drabbat.
Men vid ett större utbrott kommer intensivvårdsplatserna i regionen
inte att räcka, varnar
Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi.
– Det betyder att man
måste välja vilka som ska
få vård och vilka som inte
ska få det.

Coronaviruset har fått
fäste i Sverige. Särskilt
i Stockholm som hittills är
värst drabbat. I går hade
Stockholmsregionen 377
konstaterade coronafall
och fem dödsfall i smittan.
Med allt fler bekräftade
fall ökar trycket på sjuk-

Varnar för tuffa beslut
vården i regionen.
Stockholm har i dag 90
intensivvårdplatser för att
ta hand om svårt sjuka
coronapatienter. Region
Stockholm uppger för DN
att man snart kommer att
fördubbla platserna, bland
annat genom att ställa in
planerade, icke akuta operationer. Regionen jobbar
också på att få fram fler
vårdplatser genom en
storskalig krisintensivvård där flera patienter
vårdas i samma sal.
Men om vi inte lyckas
sakta ned smittspridningen
kommer det inte att räcka,
enligt Joacim Rocklöv på

Umeå Universitet. Han har
gjort en beräkningsmodell
som använder den kunskap som finns om smittspridningsprocessen från
vetenskapliga studier, som
bland annat tittar på virusets inkubationstid och
spridningstakt.

Tuffa prioriteringar
Enligt den kommer vi att
se en peak av coronafall
i maj. Men antalet platser
kan ta slut redan i april.
– Då är risken att mellan
500 och 1 000 personer
kommer att behöva intensivvård samtidigt. Om vi
inte bromsar det här snart

tvingas välja vem som får vård
i brist på intensivvårdsplatser: Kan bromsas
och utbrottet kommer för
snabbt kommer man inte
att kunna få fram alla de
intensivvårdsplatser som
behövs, säger Joacim Rocklöv.
Med konsekvensen att
vården kommer att behöva
göra tuffa prioriteringar
om liv och död.
– I en sådan situation
behöver man triagera. Det
betyder att vi måste börja
välja vilka som ska få intensivvård och vilka som inte
ska få intensivvård på
grund av platsbrist.

Är det inte lite alarmistiskt att säga att vi kommer att behöva välja vilka

ningen finns det flera
saker vi kan göra, tycker
Rocklöv.
Bland annat föreslår han
hushållskarantän där familjen är i självkarantän
om en person är misstänkt coronasjuk, för att
minska smittspridningen
mellan familjemedlemmar.

som ska leva och dö?

– Det är många som har
sagt det, men det är en reell
risk. Det är i den situationen andra länder, som till
exempel Italien, befinner
sig i nu. Det finns rapporter
därifrån om att man inte
ger vård till personer över
60 år och där vill vi inte
hamna. Vi har en möjlighet
att ändra utvecklingen så
att det blir så lite jobbigt
som det går, säger Rocklöv.

Hushållskarantän
I går gick Folkhälsomyndigheten ut med en uppmaning om att de svenskar
som kan, bör jobba hem-

Joacim Rocklöv.

Social distansering

ifrån. Äldre i riskgruppen
ska undvika nära kontakter
och försöka hålla sig
hemma i den mån det går.
Det är en bra strategi,
enligt Joacim Rocklöv. För
att lyckas begränsa sprid-

– Jag tycker att familjemedlemmar också ska vara
hemma eftersom smittrisken är så pass hög. Och då
är det den sista personens
symtomfrihet som man
räknar från. Sen behöver vi

mer social distansering.
Jag vill inte se en lock
down. Det vore bättre med
vardagsgrejer som att hålla
avstånd, inte ta i varandra,
undvika folksamlingar och
möten så långt det går.
Man ska skära ner på antalet sociala kontakter så
mycket det går.

Våra grannländer, Danmark, Norge och Finland,
har beslutat att stänga
skolor. Borde Sverige
göra samma sak?

– Jag tycker man i den
grad det går ska hålla
distansundervisning. Men
det är en svår fråga, för
folk måste kunna arbeta
också.

Anna Sjögren

anna.sjogren@aftonbladet.se

christina.nordh@aftonbladet.se

När Löfven höll presskonferens i förrgår berättade han att han börjat
bjuda in dem till ett nytt
möte, i dag tisdag.
Men denna gång kommer
inte partiledarna att bege
sig till regeringskansliet
utan ses via videolänk.
– Det här mötet kan ske
via videolänk och därför
har vi bestämt att göra så
i dessa tider, säger Maria
Soläng, pressekreterare
hos Stefan Löfven.

Vill se åtgärder
Inför mötet har Moderaternas partiledare Ulf
Kristersson återigen lyft
frågan om att Sverige måste
förberedas för att läget kan
bli ännu värre.
Han skriver i ett inlägg
på Facebook att regeringen snarast möjligt ska ge
kommuner i uppdrag att
göra de förberedelser som
krävs för att kunna stänga
skolorna, om det behövs.
Än så länge har regeringen inte ansett att skolorna
behöver stängas. Det har
inte heller Folkhälsomyndigheten rekommenderat.
Pär Karlsson

Senaste nytt om corona-krisen: aftonbladet.se
NYA REGLERNA: SÅ SKA JOBBEN RÄDDAS
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anhöriga så gott det går. Det kan handla om att köpa
mat till dem och att prata i telefon.
Riktlinjer till skolor
Tegnell var tydlig med att även de som inte själva har
några symptom ska undvika att träffa äldre anhöriga.
- Tidigare när vi hade mycket mindre smittrisk i Sverige
fanns det inte riktigt den anledningen.
Samtidigt berättade han att Folkhälsomyndigheten
tillsammans med Skolverket tagit fram ett dokument
kring hur skolorna kan agera för att minska
spridningen. Det är fortfarande inte aktuellt att stänga
alla skolor.
- Man behöver till exempel inte ha stora samlingar på
morgonen längre så att många elever kommer dit
samtidigt. Eleverna kanske inte behöva sitta i rum på
rasterna utan kan gå ut på skolgården. Det skulle
kunna spela rätt stor roll för smittspridningen.
Hur länge kommer allt det här att hålla på?
- Det är jättesvårt att veta. Britterna pratar om en
isoleringsperiod av äldre på fyra månader. Vi har sett
att kurvorna i Italien kanske börjar gå ned nu efter entvå månader. I Kina tog det tre- fyra månader. Vi pratar
antagligen om ett par månader framåt, då når vi
dessutom sommaren och då är vi rätt säkra på att vi
kommer att ha mindre spridning av viruset.
Avråder inrikesresor
Folkhälsomyndighetens avdelningschef Karin Tegmark
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Wisell sa i går kväll att svenskar bör undvika
inrikesresor till regioner med "högre smittspridning". De
hårdast drabbade regionerna är Stockholm och Västra
Götaland.
- Man ska beakta om det är nödvändigt att göra en
sådan resa. Och det gäller särskilt om man tillhör en
riskgrupp, eftersom de äldre över 70 år riskerar att få
en väldigt svår infektion och kan behöva sjukhusvård.
Om man reser till en region där vi vet att det
förekommer smitta i samhället så måste man vara
beredd på att man kan bli smittad, säger hon till TV4.
© Aftonbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Sofia Olsson Olsén.
Databasens namn: Sofia Olsson Olsén / Aftonbladet / retrieverinfo.com
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Retriever eller den enskilde utgivaren.
Läs hela artikeln på http://ret.nu/BGCTdLpq
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Arnold Schwarzenegger, 72: Viktigt att vi stannar hemma
Aftonbladet. 2020-03-17. Sida: 30
Christina Nordh christina.nordh@aftonbladet.se

Över 3 700 coronasmittade i USA. Antalet döda
den 72-årige Terminatorn sina jämnåriga: - Stanna
hemma så mycket som möjligt och lyssna på
experterna.
Hollywoodstjärnan och före detta
Kalifornienguvernören Arnold Schwarzenegger tar
coronahotet på största allvar.
I ett inlägg på mikrobloggen Twitter bjuder han in
tittarna till sitt kök hemma i Los Angeles. Flankerad av
sina två husdjur, ponnyn Whiskey och åsnan Lulu, som
matas med morötter under inslaget, betonar han vikten
av att vara försiktig i dessa coronatider.
"Ingen får gå ut"
I Kalifornien råder stränga regler för personer över 65
år.
- Det viktiga är att vi stannar hemma, för det är
utegångsförbud just nu. Ingen får gå ut, särskilt inte
någon som är 72 år gammal, säger han och pekar på
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Markoolio
skiljer sig
efter sex år

Marko ”Markoolio” Lehtosalo
och hustrun Jessica Westergård Lehtosalo skiljer sig efter
sex år som gifta.
I början av januari lämnades
en gemensam ansökan om
äktenskapsskillnad in till
Nacka tingsrätt.
– Det där vill inte jag kommentera, det får ni ta med
Marko, säger Jessica Westergård Lehtosalo till Aftonbladet.

Det var i mitten av januari som
artisten Marko ”Markoolio”
Lehtosalo, 45, förklarade att han
var utmattad och skulle ta en
paus från allting, inklusive uppdraget som radiopratare i Rix
Morronzoo.
– Det är okej, det är en massa
saker dels på privat plan som är
lite jobbigt, berättade Markoolio
för sina kollegor Laila Bagge och
Roger Nordin som förklaring till
sin frånvaro.

I fredags var Markoolio tillbaka i radion efter pausen.
”Ordningen återställd. I morgon bitti så är äntligen Markoolio tillbaka med oss i studion”,
skrev Roger Nordin på Instagram.
Nu kan Aftonbladet berätta att
Markoolio ligger i skilsmässa
från sin fru Jessica Westergård
Lehtosalo, 36, och eftersom de
har barn tillsammans är det
enligt praxis en betänketid på sex
månader innan skilsmässan kan
gå igenom.

Romantiskt kändisbröllop
När Aftonbladet når Jessica
Westergård Lehtosalo över telefon vill hon inte kommentera det
hela.
Hon och Markoolio gifte sig
under
romantiska
former
i Gustavsbergs kyrka 2014.
På plats fanns bland andra

artisterna Sonja Aldén, Sanna
Nielsen,
regissören
Peter
Magnusson, Renée Nyberg och
David Hellenius.

Anlitades som tränare
Exparet träffades 2008 när
Markoolio anlitade Jessica
Westergård Lehtosalo, som är
personlig tränare, för att komma
i form.
2013 friade Markoolio i direktsänd radio och i dag har de tre
barn tillsammans.
Makarna har varit bosatta på
Ingarö utanför Stockholm och
enligt Folkbokföringen bor
Markoolio kvar i huset medan
Jessica Westergård Lehtosalo
numera är skriven i Gustavsberg,
ett stenkast därifrån.

Arnold Schwarzenegger, 72:
Viktigt att vi stannar hemma
Över 3 700 coronasmittade
i USA. Antalet döda klättrar
sakta men säkert uppåt 100.
Nu uppmanar den 72-årige
Terminatorn sina jämnåriga:
– Stanna hemma så mycket som möjligt och lyssna på
experterna.

”Ingen får gå ut”

Christina Nordh

christina.nordh@aftonbladet.se

Anna Shimoda

shimodas@aftonbladet.se

Hans Shimoda

shimodas@aftonbladet.se

GÅR SKILDA VÄGAR Markoolio och Jessica Westergård Lehtosalo tar

ut skilsmässa efter sex års äktenskap. Paret gifte sig vid ett sommarbröllop
i Gustavsbergs kyrka 2014 (infällda bilden).

HOROSKOP
i morgon (onsdag) av Tor Tolander och Hanna Vennberg

Hollywoodstjärnan och
före detta Kalifornienguvernören Arnold Schwarzenegger tar coronahotet på
största allvar.
I ett inlägg på mikrobloggen
Twitter bjuder han in tittarna
till sitt kök hemma i Los Angeles. Flankerad av sina två
husdjur, ponnyn Whiskey och
åsnan Lulu, som matas med
morötter under inslaget, betonar han vikten av att vara
försiktig i dessa coronatider.
I Kalifornien råder stränga
regler för personer över 65 år.
– Det viktiga är att vi stannar hemma, för det är utegångsförbud just nu. Ingen får
gå ut, särskilt inte någon som
är 72 år gammal, säger han och
pekar på sig själv.
– Efter 65 år får du inte gå ut
längre i Kalifornien. Så vi
stannar hemma, vi går inte ut,
vi går inte till restauranger, vi
gör inget sådant längre. Vi
bara äter och har det mysigt.
Vi har det bra. Det är mycket
roligare än att gå ut, säger han
och stryker Lulu över mulen.

Foto: KARIN TÖRNBLOM OCH ANNA TÄRNHUVUD (lilla bilden)

klättrar sakta men säkert uppåt 100. Nu uppmanar

MYSER I KÖKET

Arnold Schwarzenegger twittrar med
ponnyn Whiskey och
åsnan Lulu hemma i
köket.

Väduren
21/3–20/4
Siktar du på en lugn dag lär du
inte bli besviken. Det händer
ingenting alls, och bara med
stor möda kan du knuffa igång
någonting. Ett bättre val är att
koppla av och satsa mer på mysig familjegemenskap och kanske lite romantik.

Oxen
21/4–21/5
Onsdagen handlar om utveckling. Antingen du är på jobbet
eller hemma så söker du efter
olika sätt att lära dig nya saker
på, eller kunskaper som kan
bredda din kompetens. Du siktar högt och lyckas troligen riktigt bra.

Tvillingarna
22/5–21/6
Din onsdag blir i stort sett en
paus. Det mesta som du hade
tänkt göra eller klara av blir
uppskjutet. Det kan bli en riktigt mysig dag men bara om du
kan undvika att gräma dig över
allt det som inte blir av, i alla
fall inte just nu.

Kräftan
22/6–22/7
På det sociala planet blir onsdagen mycket trevlig. Du har
väldigt lätt för att komma
överens med andra, du är allmänt omtyckt och de flesta
lyssnar på dina förslag. Men
viss stress uppstår därför att
rutinerna inte fungerar.

Lejonet
23/7–23/8
Metodisk, produktiv arbetsdag.
En del moment går långsammare än vanligt och det kan vara svårt att få tag på folk, men
du är duktig på att lösa den typen av problem utan att det
stör ditt arbete för mycket. Mysig kväll.

Jungfrun
24/8–23/9
Onsdagen blir välbalanserad.
Du får användning för all den
energi du har och samtidigt
blir dagen behagligt lugn, i
varje fall mellan varven. Det
handlar också mycket om din
familj och ditt kärleksliv, särskilt på kvällen.

Vågen
24/9–23/10
Du har en tendens att känna
dig orolig och osäker, med eller
utan skäl. Din onsdag blir bättre om du siktar på att fylla den
med saker som får dig att känna dig trygg och säker. Dofter
från barndomen kan vara till
stor hjälp.

Skorpionen 24/10–22/11
Trevlig onsdag. Du är mycket
sällskaplig men om du inte hittar det perfekta tillfället och
den perfekta miljön så slutar
det nog med att du prioriterar
din familj och ditt hemliv, inte
vänner och nöjen. Det blir bra
det också.

Skytten
23/11–21/12
Du bestämmer dig för att vara
så praktisk, konkret och jordnära som möjligt. Det är en bra
metod som ger dig en produktiv
dag med väldigt raka linjer och
få knepiga val. Viss risk för en
konflikt med en vän, troligen
under kvällen.

Stenbocken 22/12–20/1
Charmig onsdag som påverkas väldigt mycket av Månen.
Du använder din intuition och
ditt hjärta mycket mer än du
använder logik och förnuft,
men som vanligt betyder inte
detta att du missar smarta logiska lösningar.

Vattumannen 21/1–18/2
Viss risk för kärlekstrassel, särskilt om du befinner dig i en
komplicerad relation. Men i övrigt blir det mycket lugn och
stillsam onsdag. Du fattar ett
par ekonomiska beslut men de
är små och inte särskilt viktiga
för dig.

Fiskarna
19/2–20/3
Onsdagen blir romantisk, kärleksfull och vacker. Någon visar omtanke på ett sätt som
du inte är så van vid och du
uppskattar det verkligen. Du
är också sugen på underhållning, helst sådan som ger
hjärnan lite motion.

sig själv.
- Efter 65 år får du inte gå ut längre i Kalifornien. Så vi
stannar hemma, vi går inte ut, vi går inte till
restauranger, vi gör inget sådant längre. Vi bara äter
och har det mysigt. Vi har det bra. Det är mycket
roligare än att gå ut, säger han och stryker Lulu över
mulen.
MYSER I KÖKET Arnold Schwarzenegger twittrar med
ponnyn Whiskey och åsnan Lulu hemma i köket.
© Aftonbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Sofia Olsson Olsén.
Databasens namn: Sofia Olsson Olsén / Aftonbladet / retrieverinfo.com
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Läs hela artikeln på http://ret.nu/DG6pAXyl
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Siwan stoppas: Inget lätt beslut
Aftonbladet. 2020-03-18. Sida: 26
Katarina Forsberg katarina.forsberg @aftonbladet.se

Artisten Siw Malmkvist, 83, stoppas från att medverka
26

i "Let's dance." Beslutet togs i går eftermiddag. Bara

Onsdag
18 mars 2020

TIPSA
NÖJESBLADET

Foto: DREAMWORKS

några timmar tidigare ville Siw medverka.

71000 ”Trolls 2”.

n Som tidigare meddelats har
det amerikanska filmbolaget
Universal tänkt om på ett
fundamentalt sätt vad gäller
storfilmspremiärerna.

Kommande familjefilmen
”Trolls 2: Världsturnén”
släpps direkt som hemmabiopremiär den 8 april. Satsningen, som SF Anytime gör

Foto: LARS PEHRSON/TT

- Det är jättekul, jag sitter väl inte i finkan heller, sa hon

Krisdraget: Släpper storfilmer på hemmabio

Nöjeschef:
Andreas Hansson
Tel: 08-725 20 00
E-post:
noje@aftonbladet.se
Internet:
www.nöjesbladet.se

Startfältet i
”Let’s dance”

n Penny Parnevik, 23, influencer.
n Jan Björklund, 57, före detta
partiledare.
n Anders Svensson, 43, före detta
fotbollsspelare.
n Mikael ”Soldoktorn”
Sandström, 62, läkare och tv-profil.
n Alice Stenlöf, 23, influencer.
n Bathina Philipson, 41, tv-profil.
n Andreas Lundstedt, 47, artist.
n Anders Jansson, 52, komiker
och skådespelare.
n Sussie Eriksson, 57, komiker
och musikalartist.
n John Lundvik, 37, artist.

då.
I år är det bland andra Jan Björklund, Penny Parnevik,
Anders Svensson och Bathina Philipson som ska valsa
runt i TV4:s populära program som fyller 15 år i år.
Förra årets final sågs av 1 455 000 tittare.
Schlagerstjärnan Siw Malmkvist är den äldsta
deltagaren i år, men coronaviruset har hotat hennes
deltagande och nu ställs det in.
I förrgår kom nya rekommendationer i virusets spår,
personer över 70 år uppmanas att stanna hemma,
minska sociala kontakter och inte vistas på offentliga
platser.
Lite rädd att smittas
När Aftonbladet pratade med Siw Malmkvist i går
eftermiddag tänkte hon inte följa

i samarbete med Universal,
omfattar även de bioaktuella
”Emma”, ”The Hunt” och
”The invisible man”.
(TT–Aftonbladet)

Filmhuset i Stockholm.

Stigande
oro i svensk
filmbransch:
Tufft för alla
Inställda eller uppskjutna
svenska filminspelningar
är en trolig konsekvens
av coronavirusets
utbredning.
–Det är tufft för alla,
men produktioner som
spelas in utomlands
drabbas på en gång,
säger Kristina Colliander,
chef för filmstöd på
Svenska Filminstitutet.

På Film i Väst i Trollhättan har ännu ingen filmproduktion skjutits upp på
grund av coronaviruset.
Ulrika Grönérus, pressansvarig på Film i Väst,
berättar att de följer de
allmänna råden.
– För de produktioner
som ännu inte har påbörjats och som befinner sig
i förproduktion är hållningen att arbeta som
vanligt och vara hemma
när man är sjuk.

”Vi får se”
En av bolagets filmer är
Ruben Östlunds storproduktion ”Triangle of
sadness” där inspelningarna än så länge pågår för
fullt.
– Men de ska ju utomlands och spela in så vi får
se, säger Grönérus.

Svårt utomlands
Enligt Svenska Filminstitutet är situationen
svårast för de produktioner
som spelas in utomlands.
I fredags gick de ut med ett
branschmeddelande om
att återbetalningskravet
tas bort för icke färdigställda projekt, då filmindustrin
står inför stora prövningar
med snabba negativa
effekter som följd.
– I vår bransch står stora
pengar på spel, det finns
många frilansare och
enskilda firmor som blir
väldigt utsatta när filmer
måste avbrytas, säger
Kristina Colliander.
(TT-Aftonbladet)

FÅR INTE MEDVERKA När Aftonbladet pratade med Siw Malmkvist i går var hon inställd på att vara med i ”Let’s dance”, men sen kom TV4:s beslut och

Siwan stoppas:
Inget lätt beslut
det accepterar hon. ”Nu måste vi alla följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer”, säger Siw Malmkvist i ett uttalande.

Artisten Siw Malmkvist,
83, stoppas från att
medverka i ”Let’s dance.”
Beslutet togs i går
eftermiddag. Bara några
timmar tidigare ville Siw
medverka.
– Det är jättekul, jag
sitter väl inte i finkan
heller, sa hon då.

I år är det bland andra Jan
Björklund, Penny Parnevik,
Anders Svensson och
Bathina Philipson som ska
valsa runt i TV4:s populära
program som fyller 15 år i år.
Förra årets final sågs av 1 455
000 tittare.
Schlagerstjärnan Siw
Malmkvist är den äldsta
deltagaren i år, men coronaviruset har hotat hennes
deltagande och nu ställs
det in.
I förrgår
kom
nya
rekommendationer i virusets spår, personer över

”Let’s dance”-beskedet: Risk
för corona hindrar 83-åringen
70 år uppmanas att stanna
hemma, minska sociala
kontakter och inte vistas på
offentliga platser.

Lite rädd att smittas
När Aftonbladet pratade
med Siw Malmkvist i går
eftermiddag tänkte hon
inte följa Folkhälsomyndighetens råd att stanna
hemma.
– Nej, jag det tänker jag
inte göra. De är så rädda om
mig på TV4 och alla tvättar
händerna och tar hand om
mig, säger hon.
Men hon är lite rädd att
smittas.
– Ja, det är nog varenda
människa. Det är också så

konstigt, för man vet inte
var smittan finns och även
om jag tvättar händerna
oftare kan det säkert smitta
via ögon och näsan, säger
Siw som fyller 84 år på
nyårsafton.

”Gud vad trist”
Siw Malmkvist tycker
att allting har blivit lite
hysteriskt och att det är ett
mycket underligt läge där
äldre uppmanas att inte gå
ut.
– Gud vad trist, jag kan
väl inte bara sitta hemma
och glo. Jag sitter väl inte
i finkan, säger hon.

Du verkar vara i väldigt
bra form?

– Ja du, jag har ju hållit på
med det här så länge så det
brukar jag vara. Om inte
annat blir man det av att
dansa.

Du gillar det?

– Det är jättekul och jag
tror faktiskt att jag är
i bättre kondition än många
yngre.

Om TV4 stoppar dig från
att medverka då?

– Då blir jag jättesned.
Men vid halv sextiden
i går kväll kom beskedet
från TV-kanalen: Siw
Malmkvist får inte delta
i årets tävling.
– TV4 följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har haft en bra

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD

dialog med Siw om hennes
medverkan och vi har
landat i att hon nu istället
är varmt välkommen till
nästa säsong, säger Fia
Fång exekutiv producent
för ”Let’s dance”.

”Vill vara med”
I ett officiellt uttalande
från Siw Malmkvist som
TV4 skickar i ett sms säger
artisten:
– Det var inget lätt beslut
eftersom jag så gärna vill
vara med. Men nu måste vi
alla följa
Folkhälsomyndighetens
rekommendationer
och göra
allt vi kan
Katarina
för att hejda
Forsberg
smittsprid- katarina.forsberg
ningen.
@aftonbladet.se

Folkhälsomyndighetens råd att stanna hemma.
- Nej, jag det tänker jag inte göra. De är så rädda om

dansa.

mig på TV4 och alla tvättar händerna och tar hand om
mig, säger hon.

Du gillar det?

Men hon är lite rädd att smittas.

- Det är jättekul och jag tror faktiskt att jag är i bättre

- Ja, det är nog varenda människa. Det är också så

kondition än många yngre.

konstigt, för man vet inte var smittan finns och även
om jag tvättar händerna oftare kan det säkert smitta

Om TV4 stoppar dig från att medverka då?

via ögon och näsan, säger Siw som fyller 84 år på

- Då blir jag jättesned. Men vid halv sextiden i går kväll

nyårsafton.

kom beskedet från TV-kanalen: Siw Malmkvist får inte
delta i årets tävling.

"Gud vad trist"

- TV4 följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Siw Malmkvist tycker att allting har blivit lite hysteriskt

och har haft en bra dialog med Siw om hennes

och att det är ett mycket underligt läge där äldre

medverkan och vi har landat i att hon nu istället är

uppmanas att inte gå ut.

varmt välkommen till nästa säsong, säger Fia Fång

- Gud vad trist, jag kan väl inte bara sitta hemma och

exekutiv producent för "Let's dance".

glo. Jag sitter väl inte i finkan, säger hon.
"Vill vara med"
Du verkar vara i väldigt bra form?

I ett officiellt uttalande från Siw Malmkvist som TV4

- Ja du, jag har ju hållit på med det här så länge så det

skickar i ett sms säger artisten:

brukar jag vara. Om inte annat blir man det av att

- Det var inget lätt beslut eftersom jag så gärna vill vara
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med. Men nu måste vi alla följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och göra
allt vi kan för att hejda smittspridningen.
Startfältet i "Let's dance"
Penny Parnevik, 23, influencer. Jan Björklund, 57, före
detta partiledare.
Anders Svensson, 43, före detta fotbollsspelare.
Mikael "Soldoktorn" Sandström, 62, läkare och tvprofil. Alice Stenlöf, 23, influencer. Bathina Philipson,
41, tv-profil. Andreas Lundstedt, 47, artist. Anders
Jansson, 52, komiker och skådespelare.
Sussie Eriksson, 57, komiker och musikalartist.
John Lundvik, 37, artist.
FÅR INTE MEDVERKA När Aftonbladet pratade med
Siw Malmkvist i går var hon inställd på att vara med i
"Let's dance", men sen kom TV4:s beslut och det
accepterar hon. "Nu måste vi alla följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer", säger Siw
Malmkvist i ett uttalande.
© Aftonbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Sofia Olsson Olsén.
Databasens namn: Sofia Olsson Olsén / Aftonbladet / retrieverinfo.com
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Läs hela artikeln på http://ret.nu/H5eLYuuD
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"Vi försöker att vara positiva"
Aftonbladet. 2020-03-22. Sida: 16
Liisa Aus liisa.aus@aftonbladet.se

När livet är begränsat, betyder en liten gest väldigt
mycket. Så när alla på seniorboendet fick gratis

16
16

CORONAKRISEN

Aftonbladet i brevlådan, var humöret på topp. - Corona
är välkomna, säger Toini Artell, 80.
Alla bor i egna lägenheter, vana att klara sig själva.
Medelåldern är någonstans kring 80 år här på

L

Hur hanterar du
vardagen här på
seniorboendet?

Foto: STEFAN JERREVÅNG

har gjort livet mycket tråkigare så alla överraskningar

EXTRA

”Vi försöker att
vara positiva”

n Här får seniorboendet
gratis Aftonbladet n Så
hanterar de coronakrisen
När livet är begränsat,
betyder en liten gest
väldigt mycket.
Så när alla på seniorboendet fick gratis Aftonbladet i brevlådan, var
humöret på topp.
– Corona har gjort livet
mycket tråkigare så alla
överraskningar är välkomna, säger Toini Artell,
80.

Colette Ahlberg, 75,
pensionär och boende:
– Jag saknar gymnastiken och
att umgås med vänner. Men jag
och min man Stig försöker ha
lite mysigt hemma – äta gott
och dricka lite vin.

Föreningen Blomsterfondens seniorboende på
Ringvägen i centrala Stockholm.
- Det är en jättekonstig känsla att plötsligt behöva be

Toini Artell, 80, pensionär
och boende:
– Jag skulle ha rest till min
dotter i USA, men det blir ju
ingenting. Det är lite märkligt
att känna sig isolerad. Men jag
går en teckningskurs, så nu får
jag öva mycket.

om hjälp, säger Colette Ahlberg, 75, en av de 450
personer som bor hos föreningen.
Hon känner sig pigg och frisk, men är lite orolig för sin

Jaqueline Stare, 80,
pensionär och boende:
– Lite orolig är jag ju. Men vi har
en så fantastisk sammanhållning här på seniorboendet,
så jag känner mig trygg och
omhändertagen. Vi får göra så
gott det går.

man Stig, 74, som tillhör riskgruppen med
underliggande sjukdomar.
- Förr var jag ute varje dag, men nu måste jag hålla mig
hemma. Så det blir mycket tv-tittande, säger Stig.

Aftonbladet
Aftonbladet
Söndag
mars2020
2020
Söndag
2222
mars

Anton Nilsson, 57, modell
och volontär:
– Jag försöker hjälpa till med att
handla, gå ut med hundar och
fixa. Vi som är friska måste
försöka ta hand om dem som
behöver hjälp. Solidaritet är
viktigt just nu.

MUNTRAS UPP I fredags delade Aftonbladet ut gratis tidningar på ett seniorboende
i Stockholm för att muntra upp seniorerna vars vardag begränsats av coronaviruset.

är friska att ta en promenad
utomhus, men undvika
affärer och kaféer, säger
Christel Haglund, vårdoch omsorgschef på Blomsterfonden.
Och seniorerna, som
i vanliga fall deltar i massor
av aktiviteter, hittar nya
lösningar för att ändå
kunna umgås.
– Jag släpade fram föreningens trädgårdsmöbler.
Nu kan vi sitta i trädgården
med en meters avstånd och
ändå prata med varandra,
säger Jaqueline Stare, 80.

Alla bor i egna lägenheter,
vana att klara sig själva.
Medelåldern är någonstans
kring 80 år här på Föreningen Blomsterfondens
seniorboende på Ringvägen i centrala Stock- ”Sitter mest inne”
holm.
Gemenskapen blir ännu
– Det är en jätteviktigare nu när
konstig känsla
barn och barnatt plötsligt
barn inte kan
hälsa på.
behöva be
– Jag sitom hjälp,
säger
ter mycket
i telefon
Colette
och pratar
Ahlberg,
75, en av
med barnbarnen via
de
450
Anton Nilsson stoppar en
personer
Facetime.
läkarsom bor hos Aftonbladet i brevinkastet. Alla
besök är ju införeningen.
ställda och sjukHon känner sig
gymnastiken får jag försöka
pigg och frisk, men är lite
orolig för sin man Stig, 74, sköta själv, säger Toini
som tillhör riskgruppen Artell som smyger ut på
med underliggande sjuk- promenad tidigt på morgodomar.
nen.
– Förr var jag ute varje
– Vid sjutiden går jag ut
dag, men nu måste jag hålla och tar en kort sväng för att
mig hemma. Så det blir få lite luft. Men sedan sitter
mycket tv-tittande, säger jag mest inne.
Stig.
Föreningens personal
ställer upp med hjälp – allt
Umgås utomhus
från att handla mat, gå till
Alla aktiviteter är avbok- apoteket eller tvätta. Det
ade. Det mys som gäller. finns en intern jourtelefon
Inomhus.
där en sjuksköterska kan ge
– Vi fixar goda middagar, råd och dämpa oro.
dricker lite vin och försöker
När Aftonbladet dimper
vara positiva. Det gäller ju ner i allas brevlådor blir det
att ha trevligt tillsammans glada miner i fönster och på
nu när ingen kan komma balkonger.
och hälsa på, säger Colette.
Jaqueline synar förstaDet finns inga förbud sidan och suckar lite.
eller regler för de boende.
– Allt handlar om corona
Men alla uppmanas att nu. Men jag måste säga en
hålla sig till myndigheter- sak, ni på Aftonbladet har
nas rekommendationer, den absolut bästa rapporhålla avstånd och inte gå ut teringen. Så är det.
i onödan.
Liisa Aus
liisa.aus@aftonbladet.se
– Vi uppmuntrar de som

STADEN SOM ALDRIG SOVER LIGGER I KOMA

Umgås utomhus
Alla aktiviteter är avbokade. Det mys som gäller.

Christel Haglund, 61,
vård- och omsorgschef på
Blomsterfonden:
– Våra seniorer är vid gott mod,
men kanske lite irriterade över
att bli begränsade. Så vi jobbar
mycket med rådgivning kring
hur man ska tänka och agera
i vardagslivet.

VÄND

Jonas Sjöstedt kvar till oktober: ’Gör vad vi kan i arbetet mot krisen’
V-ledaren Jonas Sjöstedt sitter
kvar. Först i oktober kan hans
efterträdare väljas. Orsaken är
coronautbrottet.

Partikongressen skulle ha hållits
i slutet av maj. Nu skjuts den fram
till slutet av oktober. Dagordningen är redan fastslagen och motio-

ner och nomineringar som kommit klara vården. Men också om att
in behandlas som vanligt,
mildra hur människor drabbas
enligt partiet.
av den ekonomiska krisen”,
”Nu är vårt fokus på att
säger Jonas Sjöstedt i ett
göra vad vi kan i arbetet mot
pressmeddelande.
krisen. Det handlar om att få
Sjöstedt meddelade i januinsatserna som behövs på Sjöstedt.
ari att han inte ställer upp för
plats för att minska smittan och omval. Han vill bland annat kunna

tillbringa mer tid med sin familj.
Den enda kandidaten i processen
att ta över är den vice partiledaren
Nooshi Dadgostar.
Hon var tidigt ute och meddelade
sin kandidatur och ingen utmanare
har sedan klivit fram.
(TT-Aftonbladet)

Inomhus.
- Vi fixar goda middagar, dricker lite vin och försöker

barnbarn inte kan hälsa på.

vara positiva. Det gäller ju att ha trevligt tillsammans

- Jag sitter mycket i telefon och pratar med barnbarnen

nu när ingen kan komma och hälsa på, säger Colette.

via Facetime.

Det finns inga förbud eller regler för de boende. Men

Alla läkarbesök är ju inställda och sjukgymnastiken får

alla uppmanas att hålla sig till myndigheternas

jag försöka sköta själv, säger Toini Artell som smyger

rekommendationer, hålla avstånd och inte gå ut i

ut på promenad tidigt på morgonen.

onödan.

- Vid sjutiden går jag ut och tar en kort sväng för att få

- Vi uppmuntrar de som är friska att ta en promenad

lite luft. Men sedan sitter jag mest inne.

utomhus, men undvika affärer och kaféer, säger

Föreningens personal ställer upp med hjälp - allt från

Christel Haglund, vårdoch omsorgschef på

att handla mat, gå till apoteket eller tvätta. Det finns en

Blomsterfonden.

intern jourtelefon där en sjuksköterska kan ge råd och

Och seniorerna, som i vanliga fall deltar i massor av

dämpa oro.

aktiviteter, hittar nya lösningar för att ändå kunna

När Aftonbladet dimper ner i allas brevlådor blir det

umgås.

glada miner i fönster och på balkonger.

- Jag släpade fram föreningens trädgårdsmöbler. Nu

Jaqueline synar förstasidan och suckar lite.

kan vi sitta i trädgården med en meters avstånd och

- Allt handlar om corona nu. Men jag måste säga en

ändå prata med varandra, säger Jaqueline Stare, 80.

sak, ni på Aftonbladet har den absolut bästa
rapporteringen. Så är det.

"Sitter mest inne"
Gemenskapen blir ännu viktigare nu när barn och

Vi 5 EXTRA
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Hur hanterar du vardagen här på seniorboendet?
Colette Ahlberg, 75, pensionär och boende:
- Jag saknar gymnastiken och att umgås med vänner.
Men jag och min man Stig försöker ha lite mysigt
hemma - äta gott och dricka lite vin.
Toini Artell, 80, pensionär och boende:
- Jag skulle ha rest till min dotter i USA, men det blir ju
ingenting. Det är lite märkligt att känna sig isolerad.
Men jag går en teckningskurs, så nu får jag öva
mycket.
Jaqueline Stare, 80, pensionär och boende:
- Lite orolig är jag ju. Men vi har en så fantastisk
sammanhållning här på seniorboendet, så jag känner
mig trygg och omhändertagen. Vi får göra så gott det
går.
Anton Nilsson, 57, modell och volontär:
- Jag försöker hjälpa till med att handla, gå ut med
hundar och fixa. Vi som är friska måste försöka ta
hand om dem som behöver hjälp. Solidaritet är viktigt
just nu.
Christel Haglund, 61, vård- och omsorgschef på
Blomsterfonden:
- Våra seniorer är vid gott mod, men kanske lite
irriterade över att bli begränsade. Så vi jobbar mycket
med rådgivning kring hur man ska tänka och agera i
vardagslivet.
MUNTRAS UPP I fredags delade Aftonbladet ut gratis
tidningar på ett seniorboende i Stockholm för att
muntra upp seniorerna vars vardag begränsats av
coronaviruset. | Anton Nilsson stoppar en Aftonbladet i
brevinkastet.
© Aftonbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Sofia Olsson Olsén.
Databasens namn: Sofia Olsson Olsén / Aftonbladet / retrieverinfo.com
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Läs hela artikeln på http://ret.nu/uEfoO3v
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Avståndet till mina föräldrar är hemskt
Aftonbladet. 2020-03-22. Sida: 40
LARSSON Markus Larsson om sin syn på nöjesvärlden - varje söndag

Skrollar genom min telefon och hittar en bild. Den
föreställer mina föräldrar när de var unga. Båda är
över 70 år nu. Jag kan sätta mig i karantän för dem i
åratal.
Mina föräldrar skulle aldrig drömma om att bli kränkta
över att ett virus vill döda dem.
Båda två accepterar att de är en riskgrupp. Att gå ut i tv
eller skriva krönikor om specifika ordval under tidernas
värsta pandemi är så pinsamt att de bara kan skaka på
huvudet.
De är som sagt över 70 år gamla. De är gamlingar. Och
de lever med det. Det borde fler medieprofiler,
låtsaskändisar och skådespelare också göra just nu.
Lev med det och stanna hemma.
När min värld rasar, och den rasar som fan just nu,
ringer jag alltid min mother Mary i Beatles "Let it be".
Han heter Tage Larsson. Han är 77 år gammal och är
min fantastiske far. Anledningen till att jag alltid pratar
med honom, in the hour of darkness eller oavsett vilket,

40

LARSSON

Söndag
22 mars 2020

Twitter
Följ Markus Larssons populärkulturella spaningar på Twitter:
twitter.com/markylarsson

Markus Larsson om sin syn på nöjesvärlden – varje söndag

Tyck till och diskutera.
www.aftonbladet.se

Avståndet till mina
föräldrar är hemskt

Skrollar genom min telefon och hittar en
bild.
Den föreställer mina föräldrar när de
var unga.
Båda är över 70 år nu.
Jag kan sätta mig i karantän för dem
i åratal.
Mina föräldrar skulle aldrig drömma
om att bli kränkta över att ett virus vill
döda dem.
Båda två accepterar
att de är en riskgrupp.
Att gå ut i tv eller skriva
krönikor om specifika
ordval under tidernas
värsta pandemi är så
pinsamt att de bara kan
skaka på huvudet.

från Italien säger att det är människor
med en eller flera underliggande sjukdomar som dör, människor som ofta är
ännu äldre än min mamma och pappa.
Men ren logik når inte alltid fram till
mig, inte just nu.
Min mor och far bor i byn Kassa som
ligger två mil söder om Pajala. Medelåldern där är ungefär 165 år, plus moms.
Grannarna har en märklig förmåga att
dyka upp utan förvarning och kräva kaffe
och sockerkaka. Det är
inte bra. Det är inte bra
alls. Men när jag frågar
farsan om de håller ett
statligt avstånd från
andra människor svarar
han att han tar bilen
och åker in till Pajala en
gång i veckan, tidigt
varje fredag till en
mack.
”Och vem ska andas på mig då? Det är
ju ingen där.”
Ok, bra, fortsätt så. Jag älskar er.

Grannarna har
en märklig förmåga att dyka
upp utan förvarning och kräva
kaffe och sockerkaka. Det är
inte bra. Det är inte bra alls.

De är som sagt över
70 år gamla. De är
gamlingar. Och de lever med det. Det
borde fler medieprofiler, låtsaskändisar
och skådespelare också göra just nu.
Lev med det och stanna hemma.

När min värld rasar, och den rasar som

fan just nu, ringer jag alltid min mother
Mary i Beatles ”Let it be”. Han heter
Tage Larsson. Han är 77 år gammal och
är min fantastiske far. Anledningen till
att jag alltid pratar med honom, in the
hour of darkness eller oavsett vilket, är
att min mor Yvonne har telefonskräck.
I stället står hon och skriker frågor i bakgrunden, vilket gör vartenda samtal lite
komplicerat.
Mor: Fråga om de har vattnat blommorna!
Far: Mamma undrar om ni har vattnat
blommorna?
Jag: Ja.
Mor: Men hur är vädret i Stockholm?
Far: Sluta skrik! Mamma undrar hur
vädret är i Stockholm?
Jag: Det är typ sol, men …
Mor: Och hur går det med resan till
Sicilien i sommar?
Jag: Vi vet inte, det är …
Pappa: Hur går det med resan
i sommar?
Jag: Jag sa att vi på grund av corona …
Mor: Vad?
Pappa: Mamma sa vad?
Jag: Va?
Och så vidare.

På senare tid har jag varit orolig för

mina föräldrar. Åldern gör dem till en
måltavla för covid-19. Jag vet att statistik

Markus

TOPP 3

På ett par veckor dog vår värld. Just nu
börjar, enligt klassisk ”Flugornas herre”logik, folk att vikta de svaga mot allmänhetens ekonomiska nytta. Som om det
någonsin gick att välja mellan pandemi
och ekonomisk depression. Båda hör
ihop, fruktansvärt nog.

Smittspridningen där mamma och pappa
bor är kanske inte lika effektiv som
i Stockholm. För att coronaviruset ska
hoppa mellan gårdarna i Kassa måste
det antagligen skaffa körkort, flygcertifikat, utbilda sig hos fallskärmsjägarna
och köpa skoter. Men det hjärnan vet
når inte alltid fram till hjärtat.

Min far och mor, elektrikern på LKAB
och kassörskan på Apoteket, kan inte
sluta prata om döden varenda gång jag
träffar dem. De är väl egentligen färdiga
med den här världen. När den dagen
kommer är jag övertygad om att alla
papper är i sin ordning. De har, som alla
anständiga människor ur deras generation, aldrig krävt att någon annan ska ta
hand om deras skit.

Men jag och min bror är inte färdiga med
dem. Vi behöver deras erfarenheter,
berättelser och historia. Vi är ingenting
utan dem. Om det värsta skulle hända,
om jag och min storebror inte kan vara
hos dem om de blir sjuka, skulle vi ifrågasätta vår flytt från Norrland och klassresa med en enda otäck fråga:
Vad var poängen med allt?

1. ”After hours”
(album, The Weeknd)
Vi väntar fortfarande på att
soulsångaren Abel Makkonen
Tesfaye ska släppa något som
är i närheten av mediokert.
Det verkar dröja ett tag till.

LÅNGT BORTA Markus Larssons föräldrar Tage och Yvonne på 1960-talet.

2. ”Jills veranda”
(säsong fyra,
avsnitt sex)
All tv blir bättre med
Mauro Scocco, framför
allt om det handlar om
musik.

Foto: PRIVAT

3. ”Station eleven” (bok,
Emily St John Mandel)

Boken handlar om hur ett supervirus,
i det här fallet en form av svininfluensan, blir en pandemi. Har någon skrivit ett vackrare farväl till mänskligheten? Just nu tvivlar jag på det.

är att min mor Yvonne har telefonskräck. I stället står

människor som ofta är ännu äldre än min mamma och

hon och skriker frågor i bakgrunden, vilket gör vartenda

pappa. Men ren logik når inte alltid fram till mig, inte

samtal lite komplicerat.

just nu.

Mor: Fråga om de har vattnat blommorna!

Min mor och far bor i byn Kassa som ligger två mil

Far: Mamma undrar om ni har vattnat blommorna?

söder om Pajala. Medelåldern där är ungefär 165 år,

Jag: Ja.

plus moms. Grannarna har en märklig förmåga att

Mor: Men hur är vädret i Stockholm? Far: Sluta skrik!

dyka upp utan förvarning och kräva kaffe och

Mamma undrar hur vädret är i Stockholm?

sockerkaka. Det är inte bra. Det är inte bra alls. Men när

Jag: Det är typ sol, men ... Mor: Och hur går det med

jag frågar farsan om de håller ett statligt avstånd från

resan till Sicilien i sommar?

andra människor svarar han att han tar bilen och åker

Jag: Vi vet inte, det är ... Pappa: Hur går det med resan i

in till Pajala en gång i veckan, tidigt varje fredag till en

sommar?

mack.

Jag: Jag sa att vi på grund av corona ... Mor: Vad?

"Och vem ska andas på mig då? Det är ju ingen där."

Pappa: Mamma sa vad? Jag: Va?

Ok, bra, fortsätt så. Jag älskar er.

Och så vidare.
På ett par veckor dog vår värld. Just nu börjar, enligt
På senare tid har jag varit orolig för mina föräldrar.

klassisk "Flugornas herre"logik, folk att vikta de svaga

Åldern gör dem till en måltavla för covid-19. Jag vet att

mot allmänhetens ekonomiska nytta. Som om det
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Läs hela artikeln på http://ret.nu/8Jvecm1T

Smittspridningen där mamma och pappa bor är
kanske inte lika effektiv som i Stockholm. För att
coronaviruset ska hoppa mellan gårdarna i Kassa
måste det antagligen skaffa körkort, flygcertifikat,
utbilda sig hos fallskärmsjägarna och köpa skoter.
Men det hjärnan vet når inte alltid fram till hjärtat.
Min far och mor, elektrikern på LKAB och kassörskan
på Apoteket, kan inte sluta prata om döden varenda
gång jag träffar dem. De är väl egentligen färdiga med
den här världen. När den dagen kommer är jag
övertygad om att alla papper är i sin ordning. De har,
som alla anständiga människor ur deras generation,
aldrig krävt att någon annan ska ta hand om deras skit.
Men jag och min bror är inte färdiga med dem. Vi
behöver deras erfarenheter, berättelser och historia. Vi
är ingenting utan dem. Om det värsta skulle hända, om
jag och min storebror inte kan vara hos dem om de blir
sjuka, skulle vi ifrågasätta vår flytt från Norrland och
klassresa med en enda otäck fråga:
Vad var poängen med allt?
"Grannarna har en märklig förmåga att dyka upp utan
förvarning och kräva kaffe och sockerkaka. Det är inte
bra. Det är inte bra alls."
Twitter
Följ Markus Larssons populärkulturella spaningar på
Twitter:
twitter.com/markylarsson
Tyck till och diskutera.
www.aftonbladet.se
LÅNGT BORTA Markus Larssons föräldrar Tage och
Yvonne på 1960-talet.
© Aftonbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Sofia Olsson Olsén.
Databasens namn: Sofia Olsson Olsén / Aftonbladet / retrieverinfo.com
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
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Äldre håller kontakten med anhöriga genom videosamtal
Dagens Nyheter. 2020-03-23. Sida: 2
Wilhelm Sandelin Anton wilhelm.sandelin-anton@dn.se | Gustav Olsson gustav.olsson@dn.se

Sedan i onsdags råder besöksförbud på Stockholms
äldreboenden. På Attendo Lignag...

2

MÅNDAG 23 MARS 2020

STOCKHOLM

Chef: Linda Hjertén
Telefon: 08–738 10 00 E-post: sthlm@dn.se

Coronakrisen.

Sthlm i mitt h

Alvik 05.55.
Det kan bara
beskrivas som
”biff-rock”

©Bonnier
Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat
följer av gällande avtalslicens får artiklar inte vidaredistribueras,
kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten
särskilt medgivande från rättighetsägaren. eller artikelförfattaren.
Utgivare: Peter Wolodarski. Databasens namn: Peter Wolodarski /
Dagens Nyheter / retriever-info.com
Läs hela artikeln på http://ret.nu/lc40hpm0

Shahram Roshanghias på äldreboendet Attendo Lignagatan hjälper 74-åriga Thomas Laulund att prata med sin dotter i ett videosamtal.

Foto: Eva Tedesjö

Äldre håller kontakten med
anhöriga genom videosamtal
Sedan i onsdags råder besöksförbud på Stockholms äldreboenden. På Attendo Lignagatan
i Hornstull kan de boende föra
videosamtal med sina anhöriga
för att minska ensamheten.
–"Jag älskar mina barn. Det var
underbart att få se och prata
med min dotter, säger 74-åriga
Thomas Laulund.
○ I onsdags införde Stockholms
stad besöksförbud på samtliga äldreboenden. Då hade det privata
omsorgsföretaget Attendo redan
haft besöksstopp i tio dagar och de
boende började känna sig ensamma och isolerade.
– Många av våra boende brukar
få besök varje dag. Besöksförbudet
blir ett problem för både de anhöriga och de boende. Självklart blir
saknaden jättestor när man inte
längre kan komma hit, förklarar
verksamhetschefen Shahram Roshanghias.
Sedan i måndags har de boende
på Attendo Lignagatan därför fått
möjlighet att prata med sina anhöriga i videosamtal.
– Den här möjligheten finns ju
egentligen alltid för oss som har
smarta telefoner. Varför skulle vi
då inte kunna göra det för de äldre
också, resonerar Roshangias.

Thomas Laulund, 74, sitter avskilt i ett av boendets rum. En surfplatta står uppställd på det vita bordet. Med hjälp av den kan han både
se och prata med sin dotter.
– Det är så fint arrangerat att man
kan se varandra på bild. Jag känner
mig väldigt nöjd. Det är idealiskt,
säger han.
Dottern Frida Laulund stämmer
in.
– Det här är jättebra. Det är väldigt viktigt att kunna se ansiktet på
de man älskar, säger hon.
På boendet bor 54 personer, varav 36 med någon slags demenssjukdom.
– För de som har demens blir
videosamtalen svåra i början. Men
när de väl kommer in i det tänker
de inte på tekniken utan fokuserar
mer på samtalet, förklarar Shahram Roshanghias.
Han berättar att personalen på boendet anstränger sig för att coronavirusets spridning inte ska förändra
tillvaron mer än nödvändigt.
– Vi försöker att inte oroa oss.
Livet ska gå vidare så normalt som
möjligt. Men vi har behövt begränsa de boendes gemensamma aktiviteter.
I stället sysslar de boende med
aktiviteter som inte utövas i grupp,

till exempel fotbad och handmassage. Även uteaktiviteterna har
begränsats för att minska smittorisken.
– Alla tycker nog att det är lite
trist att inte få komma ut. Men vi
har en väldigt fin balkong som man
kan sitta vid när det är soligt. Man
får göra det bästa av situationen,
säger verksamhetschefen.
Thomas Laulund påpekar flera
gånger att han är tacksam över möjligheten till videosamtal, och att
han känner sig väl omhändertagen.
– Ni ska veta att jag har det väldigt
bra här. Det är väldigt fint och lätt
att se positivt på tillvaron. Det här
med videosamtal kommer jag göra
om flera gånger, säger han.
Enligt verksamhetschefen kommer troligen videosamtalen att permanentas även efter coronaläget.
– Vi har haft lite teknikstrul men
börjar få ordning på allt nu. Vi tänker oss att vi kan fortsätta med de
här samtalen framöver, vissa anhöriga bor ju nämligen utomlands,
säger Roshanghias.
Eftersom de boende tillhör riskgruppen för det nya coronaviruset
måste personalen vara extra noga
med hygienen. DN:s utsända får ta
tempen innan vi blir insläppta i lokalerna. Dessutom ombeds vi hålla
avstånd och inte ta någon i hand.

– Vi stämmer av med personalen
på morgonarna och ser till att de
mår bra. Och vi städar extra, desinficerar hissen och alla handtag
dagligen. Det är ingen garanti men
vi gör så gott vi kan, säger han.
Så länge boendet har full personalbemanning satsar man även lite
extra på maten för att de boende ska
må bättre i dessa annorlunda tider.
– Vi vill lyxa till vardagen lite
grann. I normala fall köper vi till
exempel färdig potatissallad, men i
dag gör vi allt från grunden. På ett
ställe som detta blir måltiderna ofta
dagens höjdpunkt.
Thomas Laulund är nöjd med maten som serveras.
– Den är faktiskt utomordentlig.
Jag har aldrig hört något klagomål
på måltiderna. Alla är nöjda och
glada, säger han och skrattar.
Själv är Thomas Laulund inte
rädd för coronaviruset. Han menar
att han hellre tänker på annat.
– Det märks väldigt lite. Vi går
faktiskt inte runt och tänker på corona. Vi tänker som vanligt och det
är skönt.

Wilhelm Sandelin Anton
wilhelm.sandelin-anton@dn.se

Gustav Olsson

gustav.olsson@dn.se

PÅLITLIGHET
FÖR OMGÅENDE
LEVERANS.

ŠKODA KAMIQ.
Vår smidigaste SUV.

KAMIQ AMBITION TSI 115
Privatleasing fr. 2 495 kr/mån
inkl. service

DRAGPAKET
PÅ KÖPET!

Det är fridfullt.
Så även denna morgon,när
vi resenärer rasslar fram över
spåren in mot stan och diverse
arbetsplatser. Tills tystnaden
plötsligt bryts av kvinnan mittemot mig. Eller nåja, av hennes
telefon.
Genom vagnen strömmar vad
som bara kan beskrivas som
”biff-rock”. En mansröst där du
för ditt inre ser hur någon snubbe står inför badrumsspegeln
med bar överkropp (rakad, så
klart), spänner bröstmusklerna
och sedan börjar bröla. Rösten
ska vara lagom överansträngd –
gärna vibrato (fast på det dåliga
viset). Sådan där musik som
säljer platina, fast ingen du känner någonsin skulle erkänna att
de äger skivan.
Kvinnan fipplar frenetiskt med
sin telefon, försöker tysta oljudet men det tar för lång tid. Det
är kört. Halva låten har hunnit
spelas, refrängen har satt sig
på hjärnan och jag kommer att
småsjunga den hela dagen.
Jag hatar den där låten. Det
där bandet. Den här morgonen.

Amanda Johansson Murie
amanda.johanssonmurie@dn.se

OCTAVIA AMBITION TSI 115
Privatleasing fr. 2 495 kr/mån

Inkl. service, drag- och värmarepaket

Läs mer på skodastockholm.se
Bränsleförbrukning blandad körning fr. 5,9 l/100 km, CO2-utsläpp 134 g/km (NEDC 116 g/km).

D

et finns något
särskilt med
att åka tunnelbana innan
Stockholm riktigt har vaknat.
Det är en annan värld än den
som väntar om några timmar
mitt i morgonrusningen.
Så här tidigt på dagen är alla
halvsovande, ingen har fönat
håret, och åtta av tio är män.
Det är alltid oväntat mycket
folk som reser vid denna tid,
men ögonkontakt är verboten.
Nästan alla stirrar ner på sina
telefoner. Ingen pratar, vare sig
med varandra eller på telefon.

Läs mer på skodastockholm.se

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,8 – 5,9 / 100 km, CO2-utsläpp 131 – 133 g / km (NEDC 113 g / km).

Amanda Johansson-Murie är nyhetsredaktör på DN.se och åker inte så
mycket tunnelbana nuförtiden.
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På Facebook uppmanar EU-minister Hans Dahlgren
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”Fanns ingen avrådan då”
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På Facebook uppmanar EUminister Hans Dahlgren (S) äldre
över 70 år att stanna hemma för
att inte riskera att bli smittade
av eller sprida det nya coronaviruset. Själv lämnade han
österrikiska Tyrolen dagen efter
att platsen klassats som ett riskområde och återvände till jobbet
på Regeringskansliet.
–!Om man inte har några symtom var Folkhälsomyndighetens
rekommendation att fortsätta
gå till arbetet, säger han.
○ Den 9 mars listade Folkhälsomyndigheten österrikiska Tyrolen
som ett riskområde med anledning
av covid-19. Då befann sig EU-minister Hans Dahlgren, 72, där på en
privat resa, något han berättade om
i P4 Extra på fredagen.
– Det var en privat skidresa. Jag
åkte iväg fredagen den 6 mars, säger han till DN.
Du åkte innan myndigheten klassat
Tyrolen som ett riskområde men
samtidigt fanns många rapporter
om smittspridning i de södra delarna av Europa, i Italien. Funderade du på att ställa in resan?
– Nej, jag hade ingen avrådan från
att resa till Österrike. Men jag fick
ett mejl på eftermiddagen om att
Folkhälsomyndigheten hade sagt
att de som varit i Tyrolen och fått
symtom skulle kontakta sjukvården
och testa sig. När jag såg meddelandet packade jag ihop och reste hem
så snart jag kunde på tisdagen (den
10 mars), säger Hans Dahlgren.
Märkte du av något sjukdomsfall
eller pratades det om det?
– Nej, jag läser någorlunda hygglig tyska och det fanns ingenting i

Fakta. Så gör du
om du blir sjuk

EU-minister Hans Dahlgren, 72.
Foto: Thommy Tengborg/TT

lokaltidningen som antydde detta.
Sen har jag i efterhand hört vad
som hänt i Ischgl men det var inte
där jag var, säger han.
Dahlgren och hans sällskap befann sig i Sölden, cirka tio mil öster
om Ischgl.
Hur resonerade du kring att åka
iväg i ett läge där covid-19 hade
börjat spridas i Europa?
– Inte i Österrike, det hade jag
ingen information om och det fanns
ingen avrådan från att åka till Österrike förrän på onsdagskvällen, säger han och fortsätter:
– När jag kom hem funderade jag
förstås om jag skulle gå till arbetet
som planerat på torsdagen. Och det
gjorde jag, eftersom jag som statsråd inte kan sätta upp några helt
egna rekommendationer om att
göra på något annat sätt än vad alla
andra medborgare var rekommenderade att göra, säger han.

○ Stanna hemma om
du har några som helst
sjukdomssymtom,
även mildare som hosta eller lätt halsont. Du
kan inte veta vad du
bär på för virus.
○ Du ska vara hemma
i minst två dagar efter
att symtomen försvunnit helt – gärna längre.
○ Jobba hemifrån om
du kan – särskilt om du
bor i Stockholmsområdet, där spridningen är
störst.
○ Personer över 70 år
uppmanas att träffa så
få människor som möjligt. Stanna hemma,
försök att få hjälp med
att handla och träffa
absolut inte krassliga
barn.
○ Tvätta händerna ofta
med tvål och varmt
vatten, minst 20 sekunder. DN

Hans Dahlgren säger att han inte
träffat vare sig statsminister Stefan
Löfven eller sina ministerkollegor
sedan han kom hem, men att han
varit i Regeringskansliets lokaler.
Han vill inte gå in på vilken diskussion han haft med sin chef eller sina
kollegor.
– Jag träffade några medarbetare

på torsdag eftermiddag och fredag
förmiddag och sen lämnade jag arbetsplatsen, säger han.
Tänkte du aldrig tanken att det
kanske inte var lämpligt att gå
tillbaka med tanke på din roll?
– Jo, jag tänkte mycket noga på
vad jag skulle göra som minister.
Jag visste att om jag skulle få symtom skulle jag genast kontakta 1177
och be att få bli testad. Om man inte
har några symtom var Folkhälsomyndighetens rekommendation att
fortsätta gå till arbetet. Att jag skulle
göra ett undantag för mig själv och
inte gå till arbetet fann jag inte riktigt. Jag tyckte att det var rätt att
göra det som Folkhälsomyndigheten rekommenderade, säger han.
Enligt Dahlgren har varken han
eller hans resesällskap haft några
symtom efter resan.
Sedan i måndags har han jobbat
hemifrån. Då gick Folkhälsomyndigheten ut med en rekommendation om att personer från 70 år och
äldre ska hålla sig hemma för att
inte riskera att bli smittade av det
nya coronaviruset, eftersom de tillhör en riskgrupp. Under fredagen
lade EU-ministern upp ett inlägg
på Facebook där han uppmanade
äldre att stanna hemma.
”Jag lever själv ett rätt aktivt liv,
inte minst i mitt jobb som minister.
Jag är van vid att resa, träffa människor och röra på mig, så jag vet att
det kan vara svårt att plötsligt ställa
om. Men det här är viktigt. Vi måste
tänka på hälsan, vår egen och andras.”

○ Naturhistoriska riksmuseet har
även i år bingobrickor som du kan
skriva ut och ta med dig ut i naturen när du letar vårtecken, berättar
Didrik Vanhoenacker, jourhavande
biolog på museet.
– Jag var ute i torsdags utanför
Uppsala och hittade 13 arter av de 16
som finns på brickan, berättar han.
Brickorna finns i två varianter, en
för norra och en för södra Sverige.
– I norra Sverige finns inga vitsippor och blåsippor, men där finns
sälg och stickmyggor i stället.

Han såg inte heller några spår av
grävling, men de bör ha vaknat till
nu, förklarar han.
– Grävlingen går inte i ide som
andra djur som släcker ned helt på
vintern. Den softar och halvsover,
ungefär som när vi ligger och kollar
Netflix. Blir det varmt så kan den
komma fram och käka litet, och sedan gå och lägga sig igen.
Igelkottar och fladdermöss går
helt i dvala, de sänker kroppstemperaturen och är nästan halvdöda,
förklarar han.

Misstänkt våldsman tidigare anmäld
Den kvinna i 40-årsåldern och hennes
ettåriga barn som skadades i ett våldsdåd i
Malmö på lördagskvällen vårdas på sjukhus.
Ett vasst föremål användes mot kvinnan
och barnet. Kvinnans skador är kritiska.
Överfallet skedde i en lägenhet i stadsdelen Bellevuegården. En släkting larmade
polisen vid 18-tiden.
En man som greps samma kväll är på
sannolika skäl misstänkt för dubbelt mordförsök, enligt polisen.
Han är i 30-årsåldern och var fram till
förra månaden misstänkt för grov kvinnofridskränkning efter en anmälan från
kvinnan, rapporterar Kvällsposten. Men
åklagaren avskrev misstankarna. TT

Nytt stort knarkbeslag i Uddevalla
Tullverket har återigen gjort ett stort tillslag
mot ett internationellt fartyg i Uddevalla
hamn och beslagtagit en större mängd narkotika, skriver Bohusläningen.
Tre personer sitter anhållna misstänkta
för synnerligen grov narkotikasmuggling.
I januari gjordes ett beslag på 25 kilo
kokain som då bedömdes kunna vara det
största tillslaget i kommunen på 30 år. TT

hanna.jakobson@dn.se

Ta med bingobrickan på skogspromenaden
Just vitsipporna står och väger i
mellersta Sverige just nu.
– Vi hittade inga, men jag vet att
andra har gjort det. Blåsipporna
och tussilago är däremot i gång.

Gränsvärdena för dioxin i fet fisk behöver
sänkas, anser Europeiska livsmedelsverket.
Myndigheten lutar sig på en studie som
visar att miljögifterna dioxin och PCB är
mycket farligare för människor och miljö än
vad tidigare studier visat, rapporterar P4
Norrbotten.
Dioxin är hormonstörande och påverkar
också hjärnan och reproduktionsförmågan.
– 2018 släpptes en ny studie, som kom
fram till att gränsvärdena behöver minskas,
säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på
Livsmedelsverket, till radion.
EU-kommissionen kommer därför att
revidera gränserna, förklarar hon. TT

Hanna Jakobson

Vårtecken.

Vad sägs om ett parti bingo för
att skingra tankarna så här
i coronatider? Nu kan du gå ut
i naturen och leta humlor, stickmyggor och vitsippor.

”Gränsvärden för dioxin bör sänkas”

Foto: Kolmårdens djurpark

(S) äldre över 70 år att stanna h...

– Björnen går också i dvala, den
stänger av kroppsfunktioner och
skiter inte på hela vintern.

Leta arter
i naturen.
Foto: TT, IBL

Den som hittar björnspår har tur,
tycker Didrik Vanhoenacker. Men
annars går det också bra att leta
mer beskedliga djur.
– Humlorna har kommit fram
nu, men de gör inte många knop.
De har övervintrat genom att krypa
ned i något hål.
Det är dock inte alla humlor som
lever över vintern. Humlornas samhällen byggs upp varje år, berättar
han, och de som övervintrar är de
som ska bli årets drottningar.
– De letar boplats nu, de flyger i
åker- och dikeskanter och letar efter sorkbon att bygga bo i. TT

Natten till den 17 mars föddes en asiatisk
elefantkalv på Kolmårdens djurpark. Mamma
är Bua, en elefant som kungen fått i gåva.

Kungen gläds över ny elefantfödsel
Kung Carl Gustafs elefantko Bua har fött
en kalv, meddelar Kolmårdens djurpark.
Kalvens pappa är danska drottning Margrethes elefanttjur Tonsak, som också bor på
Kolmården.
2013 födde Bua tjurkalven Namsai. Inklusive honan Saonoi finns därmed totalt fem
asiatiska elefanter på Kolmården.
Bua och Saonoi kom till parken 2004 som
en gåva från Thailands dåvarande kung till
Sveriges kung.
Tonsak är en gåva från Thailand till
Danmarks drottning Margrethe och kom till
Kolmården 2015.
”Både det svenska och danska hovet liksom den thailändska ambassaden har informerats om nedkomsten”, skriver djurparken
i ett pressmeddelande där det också framgår
att kung Carl Gustaf är ”både glad och lycklig
över den roliga händelsen i dessa ansträngda
dagar”. TT
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Ett samtal som kan göra hela skillnaden
Aftonbladet. 2020-04-01. Sida: 2
Pernilla Ericson

Partillebon Kerstin Björkström, 88, fick ingen hjälp att

Den här bilden ska finnas dold på dokumenten för att en svart sida ska generera fyra
plåtar annars blir det fel i överföringssystemet.
Hälsar
Björne

Aftonbladet

handla mat. Detta trots att hon tillhör en riskgrupp och

Onsdag 1 april 2020

Tågar på

avråds från att gå ut, rapporterade SVT Nyheter i
helgen.

Skribenter: Anders Lindberg, politisk chefredaktör, Jenny Wennberg, redaktionssekreterare, Pernilla Ericson, Ingvar Persson,
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DAGENS CITAT
Finns det
något
syfte med att sprida
uppgifterna?

Bara för att man inte kan samlas, så
innebär det inte att man slutar demonstrera. Klimataktivisten Greta Thunberg
leder vägen in på digitala föredrag och
möten om klimatkrisen, på Fridaysforfuture.org. Ungas låga brinner vidare.
Kanske hade den lilla klicken
klimatkrisförnekare hoppats på andrum.

Thunberg.

Foto: TT

Mikael Tofvesson, chef för enheten för
omvärld och beredskap på MSB, uppmanar till källkritik i coronakrisen.

Ett samtal som kan
göra hela skillnaden

"Man uppmanar ju oss att inte gå och handla om man
är 70 plus, och jag är ju plus plus, kan man säga", sa
hon till SVT.

Många behöver hjälp.

Liknande nödrop har snabbt fått gensvar när de lyfts
fram av medierna, och på Facebook växer insatserna
för att hjälpa sjuka, äldre och övriga riskgrupper med
varuinköpen.
I Sverige har initiativen för att bistå äldre sett lite olika
ut. Härnösand erbjuder exempelvis äldre över 70 år
gratis hemkörning av mat från kommunens
matbutiker.
"Det är ett enkelt sätt att hjälpa äldre", säger Andreas
Sjölander (S), kommunalråd i Härnösand, till P4
Västernorrland.
Nå fler corona-isolerade

VARSELVÅG Arbetssökande på Arbetsförmedlingen (arkivbild). Under året kommer vi att få nio procents arbetslöshet, enligt

Nu borde alla gå
med i a-kassan

prognoserna.

1 APRIL 2020

Skyddsnät i kris
I tidningen Handelsnytt berättar Claudia
Moraga Gullstrand hur tillvaron vänts
upp och ner. De extra arbetstimmar som
skulle ha betalat hyran försvann när
butiken där hon jobbat tömdes på kunder.
Hon är långt ifrån ensam. Många har
varit beroende av tillfälliga anställningar för att få ekonomin att gå ihop. De flesta är kvinnor. Många, men långt ifrån alla,
är unga. I går redovisade SCB siffror som
visar att gruppen äldre med osäkra
anställningar har vuxit de senaste 15 åren.

Gruppen som drabbas först
I goda tider har det fungerat men det är
den här gruppen som drabbas först och
hårdast när ekonomin kollapsar. Det som
händer nu.
Finansminister Magdalena Andersson
talar nu om att den svenska ekonomin
kommer att krympa med fyra procent. Arbetslösheten kommer att stiga till nio procent. Det är värre än under finanskrisen
och just nu finns verkligen behovet av ett

Trycks i Göteborg, Södertälje och Umeå.
Innehållet lagras/publiceras elektroniskt.
Förbehåll mot detta accepteras i princip ej.

Foto: BERTIL ENEVÅG ERICSON / TT

”

Fler deltidsarbetare
och tillfälligt
anställda kommer att kunna
få ersättning.

skyddsnät. Att a-kassans regler i praktiken
gjort ett medlemskap meningslöst för väldigt många är en samhällsfara.
Två av tre är i dag med i en a-kassa. Det
betyder att var tredje anställd på svensk
arbetsmarknad saknar ett hyggligt skydd.
De senaste veckorna har a-kassorna
ändå tagit emot många ansökningar. Den
här veckan borde det bli rusning.
Magdalena Anderssons paket gör nämligen skillnad.

Grundbeloppet höjs
Antalet timmar man ska ha arbetat för
att vara kvalificerad för ersättning sänks.
Fler deltidsarbetare och tillfälligt anställda kommer att kunna få ersättning. Dessutom höjs grundbeloppet till 510 kronor
om dagen.
Tiden man måste ha varit medlem
i a-kassan för att få full ersättning kortas
till tre månader. Gränsen kunde ha varit

Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare:
Lena K Samuelsson
Stf ansvarig utgivare: Lena Mellin
Printchef: Erika Scott
Printredaktör: Nils Franchell

ändå lägre, men många fler kommer att
se meningen med att vara med.
För Sverige betyder det att vi nu får en
arbetslöshetsförsäkring som är hyggligt
anpassad till hur arbetsmarknaden ser ut.
Förändringarna löser inte allt, men de
rättar till mycket. De betyder också att en
del av coronakrisens sociala konsekvenser blir lite mindre dramatiska.

Foto: TT

Partillebon Kerstin Björkström, 88, fick
ingen hjälp att handla mat. Detta trots att
hon tillhör en riskgrupp och avråds från
att gå ut, rapporterade SVT Nyheter
i helgen.
”Man uppmanar ju oss att inte gå och
handla om man är 70 plus, och jag är ju
plus plus, kan man säga”, sa hon till SVT.
Liknande nödrop har snabbt fått gensvar när de lyfts fram av medierna, och
på Facebook växer insatserna för att
hjälpa sjuka, äldre och övriga riskgrupper med varuinköpen.
I Sverige har initiativen för att bistå
äldre sett lite olika ut. Härnösand erbjuder exempelvis äldre över 70 år gratis
hemkörning av mat från kommunens
matbutiker.
”Det är ett enkelt sätt att hjälpa äldre”,
säger Andreas Sjölander (S), kommunalråd i Härnösand, till P4 Västernorrland.

Nå fler corona-isolerade
De många frivilliginsatserna i Sverige
är fantastiska, och ingen får falla mellan
stolarna. Därför samordnar nu Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ihop med frivilligorganisationerna för att
stärka upp kommunernas insatser för
personer över 70 år. Så ska man hjälpa
betydligt fler corona-isolerade.
Coronapandemin prövar världen på ett
helt nytt sätt, och på vägen föds mängder
av bra idéer för att mota krisen. Flera av
dem kopieras och förs vidare.
Vi ser hur olika tillverkningsindustrier med stora permitteringar ställer om i
krisen och gör sjukvårdsutrustning.

Erbjuder samtalsstöd

För a-kassorna och facken innebär paketet att man får spela den roll man ska
spela. Medlemskap och frivillig organisering är hörnstenar i vår samhällsmodell.
För var och en av oss betyder förslagen
att det inte längre finns några ursäkter.
Det bästa vi kan göra är att skicka in ansökan om medlemskap i a-kassan. Det
löser kanske inte klumpen i magen över
den där hyran som ska betalas eller det
där kylskåpet som blir allt tommare. Men
Magdalena Andersson har öppnat en
dörr in i trygghetssystemet.
Det är läge att kliva in genom den nu.

I grannlandet ringer Helsingfors stad
upp alla över 80 som bor hemma, rapporterar Sveriges radio Sisuradio. För även
där uppmanas alla som är över 70 att
stanna hemma. Helsingfors stad får hjälp
av frivilligorganisationer och kyrkosamfund, för att kontakta alla över 80 och se
om de behöver hjälp med någonting.
”Vi kan erbjuda dem hjälp med att
handla mat eller på apoteket. Vi kan även
erbjuda samtalsstöd”, säger Mare Kinanen, som är med och leder arbetet, till SR
Sisuradio.
Nu är det läge att höja blicken och se
vad andra gör.
Och att låta sig inspireras.

Aftonbladet
Ingvar Persson

Aftonbladet
Pernilla Ericson

Finns inga ursäkter

E-post: fornamn.efternamn
@aftonbladet.se
Adress: V Järnvägsg 21
105 18 Stockholm
Tel: 08-725 20 00
Fax: 08-600 01 77

Sveriges mest
engagerande
tidning – tre
miljoner läsare
varje dag!

TIPSA!

MEJLA tipsa@aftonbladet.se
MMS:a 71 000
SMS:a 71 000
RING: 08–411 11 11

De många frivilliginsatserna i Sverige är fantastiska,
och ingen får falla mellan stolarna. Därför samordnar

"Vi kan erbjuda dem hjälp med att handla mat eller på

nu Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

apoteket. Vi kan även erbjuda samtalsstöd", säger

ihop med frivilligorganisationerna för att stärka upp

Mare Kinanen, som är med och leder arbetet, till SR

kommunernas insatser för personer över 70 år. Så ska

Sisuradio.

man hjälpa betydligt fler corona-isolerade.

Nu är det läge att höja blicken och se vad andra gör.

Coronapandemin prövar världen på ett helt nytt sätt,

Och att låta sig inspireras.

och på vägen föds mängder av bra idéer för att mota
krisen. Flera av dem kopieras och förs vidare.

Många behöver hjälp.

Vi ser hur olika tillverkningsindustrier med stora
permitteringar ställer om i krisen och gör
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hemma. Helsingfors stad får hjälp av
frivilligorganisationer och kyrkosamfund, för att
kontakta alla över 80 och se om de behöver hjälp med
någonting.
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Hit kan stans seniorer ringa bara för att få prata av sig
Aftonbladet. 2020-04-01. Sida: 21

3 Många äldre tvingas skala av sina sociala kontakter
ensamhet har en ny telefonlinje upprättats i
Trelleborg.
- Jag hoppas att vi blir en tillgång, säger Hylja Meshko
som bemannar telefonen.
Hon jobbar som anhörigkonsulent på Trelleborgs
kommun.
Arbetet går ut på att ge stöd till personer som själva
hjälper en anhörig.

Karesuando

Hit kan stans seniorer ringa
bara för att få prata av sig
3

Många äldre
tvingas skala
av sina sociala
kontakter för att skydda sig mot coronavirus.
För att motverka
ensamhet har en ny
telefonlinje upprättats
i Trelleborg.
– Jag hoppas att vi
blir en tillgång, säger
Hylja Meshko som
bemannar telefonen.

Hon jobbar som anhörigkonsulent på Trelleborgs kommun.
Arbetet går ut på att ge
stöd till personer som
själva hjälper en anhörig.

Fått nya rutiner
Hylja ordnar bland
annat enskilda samtal,
stödgrupper och utbildningar.
– Vi har två anhörigkonsulenter i kommunen. Jag är en av dem.
Nu har Hyljas arbets-
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rutiner förändrats. För
några dagar sedan inrättade kommunen en
ny telefonlinje för personer som är 70 och äldre.
De ska kunna ringa för
att fråga om coronaläget
– eller bara prata för sällskapets skull.
– Restriktionerna som
gäller för riskgrupperna
gör att äldre blir isolerade, säger Hylja.

Stängd gräns slår
mot renskötarna

Hon och kommunens
andra anhörigkonsulent,
Lund
Liselotte Andersson, ska
bemanna telefonlinjen.
4 Trelleborg
Hylja understryker att
3
man inte behöver behöver ha ett särskilt ärende
eller en specifik fråga för
att lyfta luren.
– Som äldre ska man
inte fundera så mycket
innan man ringer. Man
kan ringa bara för att DU PRATAR – DE LYSSNAR Hylja Meshko och Liselotte Andersson svarar när
man känner sig ensam. seniorerna i Trelleborg ringer ”Äldreomsorg direkt”. Den som lyft luren behöver inte

Jonas Sylvén Möller ha något särskilt ärende, men telefonlinjen ger ingen sjukvårdsrådgivning.
Foto: JOHAN NILSSON/TT

Den traditionsenliga studentsången
från universitetstrappan i Lund första
maj ställs in. Orsaken är coronaviruset,
rapporterar SVT Nyheter Skåne.
Traditionen, där unga och gamla student-

4

sångare sjunger in våren på trappen intill de
utslagna magnoliaträden, har pågått i runt 100
år. Sången har varit ett återkommande inslag
på tv, men i år blir det en förinspelad konsert.
– Vi kommer att samla den aktiva kören på

Renskötare i Norrbotten
drabbas när Finland nu
stängt gränsen, skriver
Norrländska Socialdemokraten.
Könkämä sameby har sina renar
kring Treriksröset. Renskötarna tar
sig dit via Finland från Karesuando.
Men nu har de stoppats vid gränsen
och vågar inte längre åka hem.
Renskötaren Raymond Vasara
säger till Sameradion att han varit
borta i över en vecka och att bensin
och förnödenheter börjar ta slut:
– Vi matar renarna här, det går inte
att bara avsluta det.
Finska gränsbevakningen uppger
att renskötare ska ha intyg till arbetseller pendlingsresor, skriver NSD.
(Aftonbladet)

1

Uppsala 2

Ensam? Slå en pling

Foto: TT

SVERIGESVEPET

Foto: BIRGITTA WILÉN/TRELLEBORGS KOMMUN

för att skydda sig mot coronavirus. För att motverka

AF-borgens tak och sjunga där. Och så sjunger
vi ut över hela Lundagård, säger Tomas Hagström, som är ordförande för kören, till SVT.
Alla kommer inte att vara med, då vissa
medlemmar i kören tillhör riskgruppen. (TT)

Nätapoteket kör
för fullt i krisen

Näthandelsapoteket Apotea
går bra i coronakrisen. De
har så hårt tryck att de lånar
in personal från andra företag, rapporterar SVT Uppsala.
På företagets lager i Heby finns nu
ett 40-tal inlånade personer från
hotellbranschen. Flera arbetsgivare
i Uppsala har nu personal på ett lager
i Morgongåva.
– Det blir win-win för båda parter,
säger Pär Svärdson, Apoteas vd, till
SVT.
(TT-Aftonbladet)
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Fått nya rutiner
Hylja ordnar bland annat enskilda samtal, stödgrupper
och utbildningar.
- Vi har två anhörigkonsulenter i kommunen. Jag är en
av dem.
Nu har Hyljas arbetsrutiner förändrats. För några dagar
sedan inrättade kommunen en ny telefonlinje för
personer som är 70 och äldre.
De ska kunna ringa för att fråga om coronaläget - eller
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bara prata för sällskapets skull.
- Restriktionerna som gäller för riskgrupperna gör att

förinspelad konsert.

äldre blir isolerade, säger Hylja.

- Vi kommer att samla den aktiva kören på AF-borgens
tak och sjunga där. Och så sjunger vi ut över hela

Ensam? Slå en pling

Lundagård, säger Tomas Hagström, som är

Hon och kommunens andra anhörigkonsulent,

ordförande för kören, till SVT.

Liselotte Andersson, ska bemanna telefonlinjen.

Alla kommer inte att vara med, då vissa medlemmar i

Hylja understryker att man inte behöver behöver ha ett

kören tillhör riskgruppen. (TT)

särskilt ärende eller en specifik fråga för att lyfta luren.
- Som äldre ska man inte fundera så mycket innan

© Aftonbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Sofia Olsson Olsén.

man ringer. Man kan ringa bara för att man känner sig

Databasens namn: Sofia Olsson Olsén / Aftonbladet / retriever-

ensam.

info.com
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej

Jonas Sylvén Möller

distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från

4

Retriever eller den enskilde utgivaren.

Den traditionsenliga studentsången från

Läs hela artikeln på http://ret.nu/s9EUEAuf

universitetstrappan i Lund första maj ställs in. Orsaken
är coronaviruset, rapporterar SVT Nyheter Skåne.
Traditionen, där unga och gamla studentsångare
sjunger in våren på trappen intill de utslagna
magnoliaträden, har pågått i runt 100 år. Sången har
varit ett återkommande inslag på tv, men i år blir det en

Sida 11 av 125

Nyheter - Göteborgs Universitet/ BIBSAM

Uttag 2020-04-30

- Jag är orolig för samhället
Aftonbladet. 2020-04-01. Sida: 40

Bert Karlsson, 74, som berättar hur pandemin
påverkar hans vardag.
- Jag försöker begränsa kontakten med folk så mycket

Vädret
L

Coronapandemin har
förändrat mångas
vardag. De flesta av
oss tillbringar nu mer
tid i hemmet än annars.

Mikael Sjöstrand
meteorolog,
Klart

3−6 m/s

Stockholm

Karlstad
Stockholm
Karlstad

Linköping

Eila Franzen, 67,
pensionerad
labbanställd,
Sundsvall:
– Ja, absolut. Jag kan
inte träffa vänner
som jag brukar, det
är tråkigt.
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Örebro

Visby
Jönköping
7−9 m/s

- Ja, vi är hemma eller i sommarstugan.

Pavel Cazurca, 27,
administratör,
Bukarest,
Rumänien:
– Nej, egentligen inte.
Tror att coronaviruset
är bra för planeten.

Klarar du att sköta dina uppdrag ändå?
- Ja, absolut. Jag har en stor camping som vi håller på
och bygger. Vi har inte permitterat några än utan

kommer så nära varandra. Det är rätt stora avstånd
mellan husvagnar och stugor. Men jag undviker

Tor Fre Lör Sön Mån Tis

- Man sköter det okej, men det har nonchalerats från
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”BEGRÄNSAR KONTAKTEN” Bert Karlsson håller sig
hemma eller i sommarstugan tillsammans med sin fru Britt-Marie.

– Jag är orolig
för samhället
Ett corona-ögonblick …

Bert Karlsson, 74,

som berättar hur pandemin
påverkar hans vardag.
– Jag försöker begränsa
kontakten med folk så mycket
som möjligt, men inte helt. Jag
har ett munskydd och är väldigt noga med att jag är långt
från alla.

Betyder det att du håller dig
hemma?

8
Uddevalla

Göteborg

Svenska vädertoppar i går
Morgan Berling,
66, pensionerad
textilinredare,
Ekerö:
– Nej, hemtjänsten
kommer tre gånger
om dagen och lagar
mat. Kan inte bli
bättre.

i dag i morg

i dag i morg

Luleå 05.44 05.40 19.27 19.31
Sthlm 06.12 06.09 19.32 19.34
Göteb 06.39 06.36 19.54 19.56
Lund 06.36 06.34 19.46 19.48

– Ja, vi är hemma eller
i sommarstugan.

Klarar du att sköta dina
uppdrag ändå?

– Ja, absolut. Jag har en stor
camping som vi håller på och
bygger. Vi har inte permitterat några än utan fortsätter
och tror att det blir bra. Där
har vi haft mycket folk, men
det kan det ju vara eftersom
man inte kommer så nära
varandra. Det är rätt stora
avstånd mellan husvagnar
och stugor. Men jag undviker
närkontakt ändå.

Vad känner du inför coronasituationen?

– Man sköter det okej, men
det har nonchalerats från början. Men vi vet ju inte, det är
ett experiment vi håller på
med. Och det har både föroch nackdelar.

Vad ser du för nackdelar?

– Om vi håller på och tramsar och det tar lång tid kommer vi 70-åringar aldrig ut
igen.

Är du själv orolig?

– Inte personligen. Men jag
har en fru som haft en släng
av kol. Inget svårt, men ändå.
Men jag tror att jag klarar det,
även om jag skulle få det.
– Jag är orolig för samhället
totalt. Ska vi vara solidariska
måste alla ställa upp, då ska
inte vissa grupper smita
undan.

Till sist, vad önskar du dig
mest av allt just nu?

– Att det här går över så fort
som möjligt så att det inte
knäcker hela samhället och
framför allt de små företagarna.

Benjamin Ekroth

Namn: Bert Karlsson. Ålder: 74. Bor: Skara. Familj: Frun Britt-Marie,
barnen Joakim och Johanna. Gör: Entreprenör.

Rökning smittar. 9 av 10 barn
säger att kompisars påverkan är
en orsak till att börja röka.

Lill Lindfors, 79,
artist, Stockholm:
– Nej, inte ännu. Vi är
i huset på Öland och
har det bra med hund
och promenader. Har
ställt in konserter och
har en överraskande
skön ledighet. Fast
oroar mig för kolleger
som tappar jobb, tänker mycket på dem.

Skriv under på tobaksfriskoltid.nu

April 01

början. Men vi vet ju inte, det är ett experiment vi håller
på med. Och det har både föroch nackdelar.
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ekonom,
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drabbas och det
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som möjligt, men inte helt. Jag har ett munskydd och
är väldigt noga med att jag är långt från alla.
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Får pandemin
dig att känna
dig mer ensam?
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Britt-Marie, barnen Joakim och Johanna. Gör:
Entreprenör.

Vad ser du för nackdelar?
- Om vi håller på och tramsar och det tar lång tid
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Är du själv orolig?
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- Inte personligen. Men jag har en fru som haft en

distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från

släng av kol. Inget svårt, men ändå. Men jag tror att jag

Retriever eller den enskilde utgivaren.

klarar det, även om jag skulle få det.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/QgmCkkii

- Jag är orolig för samhället totalt. Ska vi vara
solidariska måste alla ställa upp, då ska inte vissa
grupper smita undan.
Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?
- Att det här går över så fort som möjligt så att det inte
knäcker hela samhället och framför allt de små
företagarna.
Namn: Bert Karlsson. Ålder: 74. Bor: Skara. Familj: Frun
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"Om jag smittas av coronaviruset vill jag dö hemma"
Dagens Nyheter. 2020-04-02. Sida: 8
Gunilla Törnqvist, Stockholm, före detta mellanstadielärare, numera åldring

• Jag fyller 90 år om några månader. Jag har
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DN ÅSIKT

Parkinsons sjukdom, går dåligt och ...

Redaktör för DN Åsikt: Mats J Larsson
E-post: asikt@dn.se Telefon: 08-738 12 78

Coronaviruset.

Drabbade skriver. Flera av DN:s läsare har drabbats av sjukdomen
covid-19, medan andra oroar sig för att bli smittade.

Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat
följer av gällande avtalslicens får artiklar inte vidaredistribueras,
kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten
särskilt medgivande från rättighetsägaren. eller artikelförfattaren.
Utgivare: Peter Wolodarski. Databasens namn: Peter Wolodarski /
Dagens Nyheter / retriever-info.com
Läs hela artikeln på http://ret.nu/W8yxasNS

”Coronasmittan gjorde
min kropp 20 år äldre”
○ ”Jag är inte rädd – jag är ju
frisk!”, säger en del generationskamrater och fortsätter att socialisera sig.
Jag är också frisk, men jag fick
corona ändå. Jag dog inte. Jag
behövde inte ligga nersövd på intensiven i två månader. Jag har inte
ens haft särskilt hög feber, alltså en
ganska lindrig infektion.
I tio dagar har temperaturen
pendlat runt omkring 38 grader.
Jag har sovit cirka 20 timmar per
dygn.
Jag drar mig upp på sängkanten,
väntar tills världen stannat. Tar
stöd för att resa mig upp, håller i
möblerna.
Jag går som en kratta – höftpartiet verkar ha skrynklat ihop sig. Efter några steg kommer andfåddheten, kanske ett anfall av rethosta.
Min kropp har åldrats 20 år.
Att klä på mig är en stor ansträngning som fordrar omedelbart återgående till sängläge. Med
lock och pock får jag min kropp

att acceptera fil, banan och glass, i
rent överlevnadssyfte.
Allting har blivit tungt. Laptopen
måste bäras med två händer. Hur
ska jag orka vattna blommorna?
Att resa sig från stolen kräver extra
ansträngning. Håret trillar av i
tussar.
Nu på tolfte dagen börjar jag
skymta ljuset i tunneln. Temperaturen sjunker långsamt, jag är
inte lika dödens trött. Jag har känt
hunger. Tagit mig igenom både
dusch och renbäddning av sängen.
Men jag vågar inte ta ut något
i förskott. Det känns som om det

_

Det känns som om det
har bedrivits ett krig i
min kropp, och slaget
är ännu inte vunnet.

har bedrivits ett krig i min kropp,
och slaget är ännu inte vunnet. Det
sitter något litet virus bakom bröstbenet och väntar på en blotta i mitt
immunförsvar. Risken för bakslag
finns där.
Nu kommer konvalescensen,
återhämtningen, påbyggd med karantänen för att vara säkert smittfri
innan jag träffar andra.
Jag har inte varit så här sjuk sedan
jag som barn hade de potentiellt
dödliga sjukdomarna mässlingen,
påssjuka och kikhosta. Att man
var hemma 1–2 veckor extra från
skolan var en självklarhet.
Konvalescens betydde vila och
näringsriktig mat. I dag lägger man
nog till försiktig rehabilitering med
successivt ökande fysisk aktivitet,
från promenader i lägenheten till
promenader i trädgården och en
återgång till regelbundna sov- och
mattider.
Från feberfrihet räknar jag med
minst två veckor för återhämtning.

_

Det betyder ett sammanlagt sjukdomsförlopp på minst en månad.
Det är för tidigt att säga om jag får
några bestående restsymtom.
Att få corona om man är över 70
år innebär inte några dagars feber
och sedan återgång till frisk som
vanligt. Även om du inte blir allvarligt sjuk utgör sjukdomen en stor
påfrestning för din kropp. Vi har
försämrat immunförsvar jämfört
med yngre – vi kan inte räkna med
lindriga sjukdomsförlopp.
Även du som tycker att du är
så gammal att det inte gör något
om du dör måste tänka dig för. Du
måste göra klart för anhöriga och
sjukvården att du inte vill få annat
än hemsjukvård – att du avstår
från intensivvården som ger dig
möjlighet att överleva ytterligare
en tid.

Ingrid Eckerman, 78 år, pensionerad allmänläkare och chefredaktör för
tidskriften Allmänmedicin, Skarpnäck

”Att bli smittad har blivit en klassfråga”
○ När jag skriver detta är jag inne
på tredje dagen av hosta och feber. Stockholms stad har fastställt
att ”motion är viktigt för folkhälsan” och därför måste sim- och
idrottshallen där jag arbetar hålla
öppet.
Våra gäster kan välja att stanna
hemma vid oro för att smittas,
men jag och mina kollegor har
inget val. Vi tvingas att ge oss ut i
kollektivtrafiken, ta emot kunder
på löpande band och städa våra
lokaler dagligen.
Det är inte en fråga om – utan
när – var och en av oss kommer att

insjukna i covid-19. Vi offras för att
ni ska få träna och bada precis som
vanligt. Vi riskerar att bli smittade
och smitta andra varje dag.
Vilka är det som står längst fram
i ledet och tar kulorna för att
samhällets kugghjul ska snurra?
Inte är det kontorsarbetarna och
akademikerna som redan har arbetat hemifrån i veckor med full lön.
De tar bilen till sommarstugan på
Gotland och skryter på Facebook
om att de stödköper hämtmat.
Nej, det är vi arbetare som inte
kan ta med oss jobbet hem. Vi

”Om jag smittas av coronaviruset vill jag dö hemma”
○ Jag fyller 90 år om några månader. Jag har Parkinsons sjukdom,
går dåligt och hör och ser dåligt,
men är i övrigt ganska frisk.
Om jag skulle drabbas av coronaviruset vill jag inte tas om hand av
sjukvården. Jag vill stanna hemma,
framför allt för att jag inte vill att
sjukvårdares liv ska riskeras för att
jag som redan levt mitt liv ska få
vård.
Skulle jag kunna klara mig
hemma ensam? Ja, om jag fick nödvändiga mediciner, och då tänker
jag framför allt på morfin för att
dämpa ångest och smärta.
Om jag mot förmodan skulle bli
frisk är det naturligtvis bra, men
om inte skulle jag vilja ha rätten att

avsluta mitt liv på minst plågsamma vis, med hjälp av morfin.
En rätt som djur har, men inte vi
människor.
Jag talar bara för mig själv. Inom
min riskgrupp kan det finnas
många varianter, men jag tror ändå
att många har liknande tankar som
jag.
Jag har läst två artiklar i Dagens
Nyheter som är inne på samma
spår som jag av Hanne Kjöller och
Lena Andersson, men de hejdar
sig innan de kommer fram till min
slutsats. Det förstår jag, eftersom
de inte företräder min grupp så
kan de inte tala om självmordet.

Aldrig tidigare har
klassklyftorna varit
tydligare och ställts
på sin spets som nu.

som arbetar i butiker, fabriker,
idrottsanläggningar, sjukvården
och restauranger. När vi blir sjuka
tvingas vi vara hemma med 20
procent lägre lön, vilket kan vara
förödande för den som knappt
får det att gå runt på sin vanliga
inkomst.
De som tjänar minst är också de
som förlorar mest. Aldrig tidigare
har klassklyftorna varit tydligare
och ställts på sin spets som nu.

Cecilia Salamon, kommunanställd
friskvårdsledare, Stockholm

Bildinsändare. Kjell Nilsson-Mäki, Frösön
Fler bildinsändare: dn.se/asikt
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”Det vore klädsamt om
politiker sänkte sina löner”
○ Vanligt folk lider ekonomiskt,
påpekar våra politiker och fackliga företrädare i sina beskrivningar av coronaeländet. Och
ja, arbetslöshetsersättningen
och permitteringslöner täcker
ju tyvärr inte 100 procent av
inkomstbortfallet.
Som representant för det vanliga folket undrar jag nu bara
om någon enda proffspolitiker
eller fackpamp i solidaritetens
tecken nu sänkt sin lön – vore
verkligen klädsamt – samt hur
mycket de permitterade riksdagsmännen förlorar i inkomstbortfall.
Pelle Nyås, Sundbyberg

Jag förstår inte varför
skolor med 200–300 barn
och personal får hålla öppet samtidigt som kyrkor
med fler än med 50 besökare ska stänga. I dessa
svåra tider behövs kyrkan
mer än någonsin.
Elena Söderlund, förskolärare,
Nyhammar

”Även 70-plussare måste
få vistas utomhus”
○ Svar till Kerstin Neander
(30/3): Den införda 70-årsgränsen håller på att skapa en olycklig polarisering på Stockholms
gator. Det är lätt att känna sig
utstött när man visar sig ute. Vi
ska helst försvinna ur andras
åsyn, särskilt de som använder
käpp eller rullator.
Vi har inget behov av att
trotsa. Vi har bara samma
behov av att röra oss utomhus
som andra. Det är sällan äldre
är smittobärare, men det känns
nästan så när man är ute.
Kanske vore det bättre om
regeringen fattade samma beslut
som i många andra länder – att
allmänna riktlinjer gäller för alla.
Bo Kjellström, 71 år, Stockholm

sms
○Glad
!
och belåten sitter
kungen i ett av sina slott (DN
30/3) och rekommenderar undersåtarna att måla om sina hus.
Han glömmer att Sverige har
tusentals hemlösa som inte ens
har en tältpinne att måla.
Erik Jakobsson, Södertälje

○Skattebefria
!
all sjukvårdspersonal år 2020!
Katarina Adolfsson, Stockholm

○I! virustider visar det sig att
ord som smittspridare och skattesmitare nästan är synonymer.
Nils H Ährlig, Enköping

Mer på dn.se/asikt

Gunilla Törnqvist, Stockholm, före detta

”Vi stannar hemma i påsk. Jämtland och Härjedalen, Undersåker och Åre – vi ses 2021!”

mellanstadielärare, numera åldring

Mats Danielsson, Stockholm
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Paret Guillou åtskilda - av smittorisken
Aftonbladet. 2020-04-02. Sida: 12
Benjamin Ekroth

Förläggaren Ann-Marie Skarp, gift med Jan Guillou,
kan ha drabbats av det nya coronaviruset. Hon

12
12

CORONAKRISEN

insjuknade i helgen och efter läkares inrådan är hon
nu isolerad i sitt hem. - Det enda vi vet är att jag fick
feber, hosta och lite övriga symtom som tyder helt
och hållet på det, säger hon.
SKÄRPTA REGLER Vissa matbutiker uppmanar redan
kunder att hålla avstånd. I går presenterade Folkhälsomyndighetens Johan Carlson och socialminister Lena Hallengren
nya begränsningar i kampen mot coronaviruset.
Foto: TT

I helgen var författaren Jan Guillou, 76, och förläggaren
Ann-Marie Skarp, 68, i den stuga norr om Stockholm
som Guillou använder som skrivarstuga sedan många
år. Där började Ann-Marie Skarp må dåligt och Jan
Guillou skjutsade henne därför tillbaka in till stan.
På läkares inrådan skulle hon isolera sig i parets våning
på Östermalm och ta kontakt med vården om
symtomen förvärrades.
"Jag är dålig"
Något test har inte gjorts om det verkligen är covid19
som Ann-Marie Skarp drabbats av, men hon befarar
det.
- Jag har inte varit på något test så jag kan inte säga
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2020
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Paret Guillou
åtskilda – av
smittorisken

Nya riktlinjer
för kollektivtrafiken och
mataffärer

Färre kunder i butiker &
inga inställda avgångar
Nya regler för mataffärer
– och slut på inställda
turer i kollektivtrafiken.
Socialminister Lena
Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson
presenterade i går en rad
nyheter i kampen mot
coronaviruset.

Handeln måste nu begränsa antalet kunder som
vistas i lokalen samtidigt.
– Det handlar om att ta
fram alternativa lösningar
till kassaköer, eller anvisa
hur kunder bör stå med varandra, säger Johan Carlson.
Folk utanför riskgrupper
uppmanas även de att undvika att röra sig i affärer och
liknande.
– Vår rekommendation är
att man så lite som möjligt
ska röra sig i sociala sammanhang. Begränsa till det
allra nödvändigaste, säger
Carlson.

”Inte acceptabelt”
Den som idrottar ska undvika närkontakt och idrottsföreningar uppmanas att
hålla träningar utomhus.
– Idrott är lite komplicerat. Vi vill att människor
ska idrotta och röra sig

utomhus. Även äldre, riskgrupper och andra, promenera och röra sig utomhus.
Vilket jag noterar att folk
gör på ett föredömligt sätt.
För
kollektivtrafiken
gäller att undvika trängsel.
– Att ställa in kollektivtrafik för att frigöra resurser är inte acceptabelt. Vi
vill också att man ser över
och begränsar antalet
passagerare, säger Carlson.

”Du ska inte resa”
Inför påsken upprepar
Lena Hallengren rådet att
stanna hemma.
– Du ska inte resa till en
annan region och därmed
riskera att belasta sjukvården där. Inga icke-nödvändiga resor till land och
regioner, inga stora påskfester, säger hon.
En reporter frågar: får
äldre inte ta emot besök
utomhus i äldrevården (där
besök nu förbjudits)?
– Äldre som kan vara
utomhus och möta anhöriga känns inte problematiskt, säger Johan Carlson.

Nivette Dawod

nivette.dawod@aftonbladet.se

Staffan Lindberg

staffan.lindberg@aftonbladet.se

”SJUK I SIN ENSAMHET” Ann-Marie Skarp och Jan Guillou sitter båda isolerade – men inte tillsammans. ”Ann-Marie
är sjuk i stan och hanterar det i sin ensamhet så länge hon inte blir akut jättedålig och måste söka hjälp”, säger Guillou som
själv isolerat sig i stugan – något han faktiskt brukar göra så här års för att skriva.
Foto: SHIMODA MEDIA
Förläggaren Ann-Marie
skor, säger Jan Guillou.
Skarp, gift med Jan
Så lämpligt, eller?
Guillou, kan ha drabbats
– Det var lägligt, ja. Jag
av det nya coronaviruset.
förlorar ingenting på min
Hon insjuknade i helgen
isolering, säger han.
och efter läkares inrådan
hon isolera sig i parets förhoppningsvis komma
Men du fick ändå skjutsa
är hon nu isolerad i sitt
Ann-Marie till stan?
våning på Östermalm och i rätt riktning, säger Annhem.
ta kontakt med vården om Marie Skarp.
– Ja, så frågan är om hon
– Det enda vi vet är att
symtomen förvärrades.
Tills vidare blir hon kvar har smittat mig och hittills
jag fick feber, hosta och
finns ingen indikation på
i Stockholm.
”Jag är dålig”
lite övriga symtom som
det. Genomsnittstiden lär
tyder helt och hållet på
Något test har inte gjorts Brukar isolera sig
vara fem dagar och det är
det, säger hon.
Samtidigt vistas
Jan väl ungefär vad som har
om det verkligen är covid-

Isolerade på varsitt håll
efter corona-misstanke

I helgen var författaren
Jan Guillou, 76, och förläggaren Ann-Marie Skarp, 68,
i den stuga norr om Stockholm som Guillou använder som skrivarstuga sedan
många år. Där började
Ann-Marie Skarp må dåligt
och Jan Guillou skjutsade
henne därför tillbaka in till
stan.
På läkares inrådan skulle

19 som Ann-Marie Skarp
drabbats av, men hon
befarar det.
– Jag har inte varit på
något test så jag kan inte
säga om det är det till hundra procent. Jag vet bara att
jag är dålig. Jag har inte kommit längre än så, säger hon.
– Jag ligger bara hemma,
försöker få ner febern,
känna efter dag för dag och

Guillou i skrivarstugan.
– Ann-Marie är sjuk i stan
och hanterar det i sin
ensamhet så länge hon inte
blir akut jättedålig och
måste söka hjälp. Jag är
isolerad på landet som jag
alltid är så här års. Det har
jag varit de senaste 20 åren
vid den här tiden. Jag har
det som skrivperiod och
då träffar jag inga männi-

gått nu. Så vi får väl se.

Är du orolig?

– Man kan ju inte veta,
förutom att jag är i en riskgrupp på grund av min
ålder och mitt kön. Gamla
gubbar dör mest, som
bekant. Och det vore ju förargligt nu när jag har 125
sidor kvar på tio romaner,
säger Jan Guillou.

Benjamin Ekroth

TVINGADES I KARANTÄN – MED SITT EX

VÄND

Nya
miljarder till vårdutrustning och tester: Det här ger oss muskler
Socialstyrelsen ska få låna fem
miljarder kronor av Riksgäldskontoret för att säkra skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel.
En miljard kronor avsätts för
att utöka testningen av coronaviruset.

Socialstyrelsen har i uppdrag
att säkra tillgången till skyddsutrustning till vården. I förslaget,
som regeringen, tillsammans med
L och C presenterade i går utökas
Socialstyrelsens låneram i Riksgäldskontoret från 300 miljoner
till fem miljarder.

– Förut har Socialstyrelsen haft
uppdraget att göra vad de kan för
att handla men de har inte haft
klart för sig vilka ekonomiska
möjligheter de har. Nu får de det,
säger Anders W Jonsson, biträdande partiledare (C).
– Det här ger Socialstyrelsen

muskler i upphandling på en
internationell marknad och även
inrikes.
Partierna föreslår också att en
miljard kronor avsätts för att
Folkhälsomyndigheten ska kunna
utöka testningen av coronaviruset.
(TT-Aftonbladet)

Anders W Jonsson (C).

Foto: TT

om det är det till hundra procent. Jag vet bara att jag är
dålig. Jag har inte kommit längre än så, säger hon.

- Ja, så frågan är om hon har smittat mig och hittills

- Jag ligger bara hemma, försöker få ner febern, känna

finns ingen indikation på det. Genomsnittstiden lär vara

efter dag för dag och förhoppningsvis komma i rätt

fem dagar och det är väl ungefär vad som har gått nu.

riktning, säger Ann-Marie Skarp.

Så vi får väl se.

Tills vidare blir hon kvar i Stockholm.
Är du orolig?
Brukar isolera sig

- Man kan ju inte veta, förutom att jag är i en riskgrupp

Samtidigt vistas Jan Guillou i skrivarstugan.

på grund av min ålder och mitt kön. Gamla gubbar dör

- Ann-Marie är sjuk i stan och hanterar det i sin

mest, som bekant. Och det vore ju förargligt nu när jag

ensamhet så länge hon inte blir akut jättedålig och

har 125 sidor kvar på tio romaner, säger Jan Guillou.

måste söka hjälp. Jag är isolerad på landet som jag
alltid är så här års. Det har jag varit de senaste 20 åren

"SJUK I SIN ENSAMHET" Ann-Marie Skarp och Jan

vid den här tiden. Jag har det som skrivperiod och då

Guillou sitter båda isolerade - men inte tillsammans.

träffar jag inga människor, säger Jan Guillou.

"Ann-Marie är sjuk i stan och hanterar det i sin
ensamhet så länge hon inte blir akut jättedålig och

Så lämpligt, eller?

måste söka hjälp", säger Guillou som själv isolerat sig i

- Det var lägligt, ja. Jag förlorar ingenting på min

stugan - något han faktiskt brukar göra så här års för

isolering, säger han.

att skriva.

Men du fick ändå skjutsa Ann-Marie till stan?
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"Coronasmittan gjorde min kropp 20 år äldre"
Dagens Nyheter. 2020-04-02. Sida: 8

Drabbade skriver. Flera av DN:s läsare har drabbats av
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sjukdomen covid-19, medan...

Redaktör för DN Åsikt: Mats J Larsson
E-post: asikt@dn.se Telefon: 08-738 12 78

Coronaviruset.

Drabbade skriver. Flera av DN:s läsare har drabbats av sjukdomen
covid-19, medan andra oroar sig för att bli smittade.

Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat
följer av gällande avtalslicens får artiklar inte vidaredistribueras,
kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten
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”Coronasmittan gjorde
min kropp 20 år äldre”
○ ”Jag är inte rädd – jag är ju
frisk!”, säger en del generationskamrater och fortsätter att socialisera sig.
Jag är också frisk, men jag fick
corona ändå. Jag dog inte. Jag
behövde inte ligga nersövd på intensiven i två månader. Jag har inte
ens haft särskilt hög feber, alltså en
ganska lindrig infektion.
I tio dagar har temperaturen
pendlat runt omkring 38 grader.
Jag har sovit cirka 20 timmar per
dygn.
Jag drar mig upp på sängkanten,
väntar tills världen stannat. Tar
stöd för att resa mig upp, håller i
möblerna.
Jag går som en kratta – höftpartiet verkar ha skrynklat ihop sig. Efter några steg kommer andfåddheten, kanske ett anfall av rethosta.
Min kropp har åldrats 20 år.
Att klä på mig är en stor ansträngning som fordrar omedelbart återgående till sängläge. Med
lock och pock får jag min kropp

att acceptera fil, banan och glass, i
rent överlevnadssyfte.
Allting har blivit tungt. Laptopen
måste bäras med två händer. Hur
ska jag orka vattna blommorna?
Att resa sig från stolen kräver extra
ansträngning. Håret trillar av i
tussar.
Nu på tolfte dagen börjar jag
skymta ljuset i tunneln. Temperaturen sjunker långsamt, jag är
inte lika dödens trött. Jag har känt
hunger. Tagit mig igenom både
dusch och renbäddning av sängen.
Men jag vågar inte ta ut något
i förskott. Det känns som om det

_

Det känns som om det
har bedrivits ett krig i
min kropp, och slaget
är ännu inte vunnet.

har bedrivits ett krig i min kropp,
och slaget är ännu inte vunnet. Det
sitter något litet virus bakom bröstbenet och väntar på en blotta i mitt
immunförsvar. Risken för bakslag
finns där.
Nu kommer konvalescensen,
återhämtningen, påbyggd med karantänen för att vara säkert smittfri
innan jag träffar andra.
Jag har inte varit så här sjuk sedan
jag som barn hade de potentiellt
dödliga sjukdomarna mässlingen,
påssjuka och kikhosta. Att man
var hemma 1–2 veckor extra från
skolan var en självklarhet.
Konvalescens betydde vila och
näringsriktig mat. I dag lägger man
nog till försiktig rehabilitering med
successivt ökande fysisk aktivitet,
från promenader i lägenheten till
promenader i trädgården och en
återgång till regelbundna sov- och
mattider.
Från feberfrihet räknar jag med
minst två veckor för återhämtning.

_

Det betyder ett sammanlagt sjukdomsförlopp på minst en månad.
Det är för tidigt att säga om jag får
några bestående restsymtom.
Att få corona om man är över 70
år innebär inte några dagars feber
och sedan återgång till frisk som
vanligt. Även om du inte blir allvarligt sjuk utgör sjukdomen en stor
påfrestning för din kropp. Vi har
försämrat immunförsvar jämfört
med yngre – vi kan inte räkna med
lindriga sjukdomsförlopp.
Även du som tycker att du är
så gammal att det inte gör något
om du dör måste tänka dig för. Du
måste göra klart för anhöriga och
sjukvården att du inte vill få annat
än hemsjukvård – att du avstår
från intensivvården som ger dig
möjlighet att överleva ytterligare
en tid.

Ingrid Eckerman, 78 år, pensionerad allmänläkare och chefredaktör för
tidskriften Allmänmedicin, Skarpnäck

”Att bli smittad har blivit en klassfråga”
○ När jag skriver detta är jag inne
på tredje dagen av hosta och feber. Stockholms stad har fastställt
att ”motion är viktigt för folkhälsan” och därför måste sim- och
idrottshallen där jag arbetar hålla
öppet.
Våra gäster kan välja att stanna
hemma vid oro för att smittas,
men jag och mina kollegor har
inget val. Vi tvingas att ge oss ut i
kollektivtrafiken, ta emot kunder
på löpande band och städa våra
lokaler dagligen.
Det är inte en fråga om – utan
när – var och en av oss kommer att

insjukna i covid-19. Vi offras för att
ni ska få träna och bada precis som
vanligt. Vi riskerar att bli smittade
och smitta andra varje dag.
Vilka är det som står längst fram
i ledet och tar kulorna för att
samhällets kugghjul ska snurra?
Inte är det kontorsarbetarna och
akademikerna som redan har arbetat hemifrån i veckor med full lön.
De tar bilen till sommarstugan på
Gotland och skryter på Facebook
om att de stödköper hämtmat.
Nej, det är vi arbetare som inte
kan ta med oss jobbet hem. Vi

”Om jag smittas av coronaviruset vill jag dö hemma”
○ Jag fyller 90 år om några månader. Jag har Parkinsons sjukdom,
går dåligt och hör och ser dåligt,
men är i övrigt ganska frisk.
Om jag skulle drabbas av coronaviruset vill jag inte tas om hand av
sjukvården. Jag vill stanna hemma,
framför allt för att jag inte vill att
sjukvårdares liv ska riskeras för att
jag som redan levt mitt liv ska få
vård.
Skulle jag kunna klara mig
hemma ensam? Ja, om jag fick nödvändiga mediciner, och då tänker
jag framför allt på morfin för att
dämpa ångest och smärta.
Om jag mot förmodan skulle bli
frisk är det naturligtvis bra, men
om inte skulle jag vilja ha rätten att

avsluta mitt liv på minst plågsamma vis, med hjälp av morfin.
En rätt som djur har, men inte vi
människor.
Jag talar bara för mig själv. Inom
min riskgrupp kan det finnas
många varianter, men jag tror ändå
att många har liknande tankar som
jag.
Jag har läst två artiklar i Dagens
Nyheter som är inne på samma
spår som jag av Hanne Kjöller och
Lena Andersson, men de hejdar
sig innan de kommer fram till min
slutsats. Det förstår jag, eftersom
de inte företräder min grupp så
kan de inte tala om självmordet.

Aldrig tidigare har
klassklyftorna varit
tydligare och ställts
på sin spets som nu.

som arbetar i butiker, fabriker,
idrottsanläggningar, sjukvården
och restauranger. När vi blir sjuka
tvingas vi vara hemma med 20
procent lägre lön, vilket kan vara
förödande för den som knappt
får det att gå runt på sin vanliga
inkomst.
De som tjänar minst är också de
som förlorar mest. Aldrig tidigare
har klassklyftorna varit tydligare
och ställts på sin spets som nu.

Cecilia Salamon, kommunanställd
friskvårdsledare, Stockholm

Bildinsändare. Kjell Nilsson-Mäki, Frösön
Fler bildinsändare: dn.se/asikt
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”Det vore klädsamt om
politiker sänkte sina löner”
○ Vanligt folk lider ekonomiskt,
påpekar våra politiker och fackliga företrädare i sina beskrivningar av coronaeländet. Och
ja, arbetslöshetsersättningen
och permitteringslöner täcker
ju tyvärr inte 100 procent av
inkomstbortfallet.
Som representant för det vanliga folket undrar jag nu bara
om någon enda proffspolitiker
eller fackpamp i solidaritetens
tecken nu sänkt sin lön – vore
verkligen klädsamt – samt hur
mycket de permitterade riksdagsmännen förlorar i inkomstbortfall.
Pelle Nyås, Sundbyberg

Jag förstår inte varför
skolor med 200–300 barn
och personal får hålla öppet samtidigt som kyrkor
med fler än med 50 besökare ska stänga. I dessa
svåra tider behövs kyrkan
mer än någonsin.
Elena Söderlund, förskolärare,
Nyhammar

”Även 70-plussare måste
få vistas utomhus”
○ Svar till Kerstin Neander
(30/3): Den införda 70-årsgränsen håller på att skapa en olycklig polarisering på Stockholms
gator. Det är lätt att känna sig
utstött när man visar sig ute. Vi
ska helst försvinna ur andras
åsyn, särskilt de som använder
käpp eller rullator.
Vi har inget behov av att
trotsa. Vi har bara samma
behov av att röra oss utomhus
som andra. Det är sällan äldre
är smittobärare, men det känns
nästan så när man är ute.
Kanske vore det bättre om
regeringen fattade samma beslut
som i många andra länder – att
allmänna riktlinjer gäller för alla.
Bo Kjellström, 71 år, Stockholm

sms
○Glad
!
och belåten sitter
kungen i ett av sina slott (DN
30/3) och rekommenderar undersåtarna att måla om sina hus.
Han glömmer att Sverige har
tusentals hemlösa som inte ens
har en tältpinne att måla.
Erik Jakobsson, Södertälje

○Skattebefria
!
all sjukvårdspersonal år 2020!
Katarina Adolfsson, Stockholm

○I! virustider visar det sig att
ord som smittspridare och skattesmitare nästan är synonymer.
Nils H Ährlig, Enköping

Mer på dn.se/asikt

Gunilla Törnqvist, Stockholm, före detta

”Vi stannar hemma i påsk. Jämtland och Härjedalen, Undersåker och Åre – vi ses 2021!”

mellanstadielärare, numera åldring

Mats Danielsson, Stockholm
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Idag fyller Christer Sjögren 70 år. Men
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Måndag
6 april 2020

Elton John stöder hiv- och coronasmittade

Nöjeschef:
Andreas Hansson
Tel: 08-725 20 00
E-post:
noje@aftonbladet.se
Internet:
www.nöjesbladet.se

dansbandskungen får inte fira födelsedagen med

TIPSA
NÖJESBLADET

Startar fond.

Foto: AP

sation Elton John Aids Foundation donerar artisten drygt
10 miljoner kronor till fonden.
”Nu, som alltid, är jag fast

besluten om att inte utelämna någon som drabbats av
hiv”, skriver han på sitt
Twitterkonto.
(TT-Aftonbladet)
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Måndag
6 april 2020
Förproduktionen av uppföljaren till ”Call me by your
name” ligger på is under
coronapandemin. En glad
nyhet är dock att regissören
Luca Guadagnino har
bekräftat att både Timothée

Stjärnorna ger klartecken till uppföljaren
Chalamet och Armie Hammer tackat ja till att reprisera sina roller från den bitterljuva originalfilmen, skriver
Daily mail som refererar till

den italienska tidningen La
Repubblica.
”Call me by your name”
baseras på en roman av
André Aciman. I höstas

släppte han uppföljaren,
”Find me”.
Det romantiska dramat
tog hem en statyett på
Oscarsgalan 2018 för bästa

manus efter förlaga. Filmen
var även nominerad i kategorierna bästa originallåt,
bästa manliga huvudroll
(Timothée Chalamet) och
bästa film.
(TT-Aftonbladet)

barnbarnen på grund av coronakrisen och medger att
han dessutom är rädd för att bli smittad.
- Det är klart. Oberörd är man inte, säger han.
Vikingarnas folkkäre frontman Christer Sjögren blir 70
år i dag. När Aftonbladet ringer upp för att gratulera på
bemärkelsedagen tackar han så hjärtligt, men tystnar
för ett ögonblick när vi frågar hur det känns att fylla
jämnt.
- Ja, vad ska man säga ... Jag börjar väl vänja mig, men
det känns allt lite konstigt med den där sjuan. Jag
föredrar nog sexan, säger han och skrattar.
- Som så många andra känner jag mig inte så här
gammal. Men det är bara att inse att nu är det så här.
Man får ta det. Någon åldersnoja tycker jag inte att jag
har, jag är realistisk. Jag är frisk och jag äter inga
mediciner och får hålla på med det jag tycker om. Det
känns bra ändå.
Vad önskar du dig mest av allt?
- Det första jag tänker på när ni ställer den frågan är
bort med coronakrisen så folk får leva ett vanligt liv
igen! Man värdesätter verkligen livets ljuspunkter nu
och inser hur bra man har det. Bara man får vara frisk,
leva ett bra liv tillsammans, ha mat för dagen och
jobba lite så begär jag inte ett dugg mer.
Hur ska födelsedagen firas med tanke på rådande
coronatider?
- Det är ju det som ställer till det lite grann. Jag hade i
och för sig inte tänkt göra någon jätteapparat av det
här. Som de flesta så gör man det en gång i livet och
det är när man fyller 50 år. Då hade jag en riktigt stor
baluns. Men jag hade tänkt fira tillsammans med
några vänner inom mitt musikaliska liv. Tanken var att
de skulle göra något med mig och min fru, men det går
inte nu. Man får gilla läget.
Det blir med andra ord lite födelsedagsmys hemma
med frugan?

Chalamet och Hammer.
Foto: JERKER IVARSSON

71000

n Elton John har startat en
stödfond särskilt avsedd för
hiv-smittade som också
drabbas av coronaviruset.
Via sin välgörenhetsorgani-

Pär Sundström i Sabaton.

’Jag börjar väl vänja mig’
Häng med Vikingarna i logen 1992.

Foto: URBAN ANDERSSON

Här visar han sin läckra bilsamling.

Foto: JERKER IVARSSON

Åtskilliga guldskivor hänger på väggarna.

Foto: MICKE SOLEBRIS

Melodifestivalen 2008.

Foto: LINA SIKSJÖ

Christer Sjögren fyller 70 i dag: Jag hade
tänkt fira med vänner – men det går inte nu

Idag fyller Christer Sjögren 70 år.
Men dansbandskungen får inte fira
födelsedagen med barnbarnen på
grund av coronakrisen och medger att
han dessutom är rädd för att bli
smittad.
– Det är klart. Oberörd är man inte,
säger han.

Vikingarnas folkkäre frontman Christer Sjögren blir 70 år i dag. När Aftonbladet ringer upp för att gratulera på
bemärkelsedagen tackar han så hjärtligt, men tystnar för ett ögonblick när vi
frågar hur det känns att fylla jämnt.
– Ja, vad ska man säga … Jag börjar väl
vänja mig, men det känns allt lite konstigt med den där sjuan. Jag föredrar nog
sexan, säger han och skrattar.
– Som så många andra känner jag mig
inte så här gammal. Men det är bara att
inse att nu är det så här. Man får ta det.
Någon åldersnoja tycker jag inte att jag
har, jag är realistisk. Jag är frisk och jag
äter inga mediciner och får hålla på med
det jag tycker om. Det känns bra ändå.

Vad önskar du dig mest av allt?

– Det första jag tänker på när ni ställer den frågan är bort med coronakrisen
så folk får leva ett vanligt liv igen! Man
värdesätter verkligen livets ljuspunkter
nu och inser hur bra man har det. Bara
man får vara frisk, leva ett bra liv tillsammans, ha mat för dagen och jobba
lite så begär jag inte ett dugg mer.

Hur ska födelsedagen firas med tanke
på rådande coronatider?

– Det är ju det som ställer till det lite
grann. Jag hade i och för sig inte tänkt
göra någon jätteapparat av det här. Som
de flesta så gör man det en gång i livet
och det är när man fyller 50 år. Då hade
jag en riktigt stor baluns. Men jag hade
tänkt fira tillsammans med några vänner inom mitt musikaliska liv. Tanken
var att de skulle göra något med mig och
min fru, men det går inte nu. Man får
gilla läget.

Det blir med andra ord lite födelsedagsmys hemma med frugan?

– Precis, det blir en hemmakväll med
god mat och dryck.

Är du själv rädd för att bli smittad?

Foto: KARIN TÖRNBLOM

Tror du att hon kommer att överraska
dig på något sätt?

– Ja, så blir det nog. Det skulle jag tro.
Men jag vet ingenting, hon är väldigt
hemlighetsfull. Men hon brukar vara
bra på överraskningar. Men det räcker
verkligen gott med en hemmakväll.

Ni håller er mest hemma dessa dagar
och det blir lite av en karantän. Klättrar du på väggarna av tristess?

– Inte direkt, men det är klart att vi
känner att det är en konstig och overklig situation som man inte varit med om
tidigare. Visst har det varit andra virus
som Ebola och så, men vi har ju inte blivit drabbade i Sverige, som vi har blivit
nu. Det är klart att man därför är lite allvarstyngd. Man vet inte heller när det
kommer att ta slut. Vissa experter säger
att det kan pågå ett par veckor, andra att
det kommer att hålla på i flera månader
och ibland hör man att det kanske kommer att vara så här ända till i höst.

– Ja, det är klart. Oberörd är man inte.
Det är inte så att jag går runt och är livrädd men man tänker sig för när man
vistas utanför hemmet, håller avstånd
om man åker och handlar och gör det
man kan. Det är så olika hur folk drabbas, en del känner knappt av viruset om
de blir smittade medan andra dör. Man
vet inte vilken kategori man själv tillhör, men ju högre upp i åldern man kommer desto större är risken.

Det måste även kännas tråkigt att
sedan gör det så får man ta det. Man kan
vårens turné med Vikingarna har
inte välja bort det och för det mesta är
ställts in?
det bara positivt.
– Ja, vi såg verkligen fram emot det.
Är Birgitta less på att du blir stoppad
Vi hade också en sådan bra start och det
när ni är ute på stan?
var utsålda hus. Vi var laddade till tusen
– Haha, det tycker jag inte. Vi har våra
och så plötsligt kom förbuprivatliv också och när vi är
det om 500 personer och nu
hemma stänger vi grinden
får man inte vara mer än 50
om oss. Men när man är ute
personer. Vi har lyckats
på jobb så kommer det
boka om en del av jobben
fram människor och man
till hösten, om den här skifår ställa upp på selfies och
ten är över då … Men det får
sådant. Men tänk om ingen
vi sannerligen hoppas. Jag Namn: Hans Christer
skulle be om en autograf,
får nästan panik när jag hör Sjögren.
det skulle vara rätt trist.
mig själv säga det. Det får Född: 6 april 1950
i Hagfors.
”Lär av varandra”
bara inte pågå så länge.
Familj: hustrun Birgitta,
Du och Birgitta har kampeRena publikrusningen dottern Charlotta och
rat ihop väldigt länge. Vad
barnbarn.
Du har en fantastisk
är hemligheten?
Karriär: var sångare
karriär i bagaget. Hur går i Vikingarna 1978-2004.
– Det är nog vårt samarkänslorna när du blickar
bete. Vi träffades när vi var
Har även givit ut en rad
tillbaka?
19 år och det fungerar om
soloproduktioner från
– Jag gör det med stor 1989 och framåt. Medman hjälps åt och lär av vartacksamhet. Att jag har fått verkat i Melodifestivalen
andra. Vi tar också hänsyn
vara med om så mycket … två gånger, en gång som
till varandras egenskaper.
När jag var ung trodde jag soloartist och en gång
Birgitta har nästan bara poaldrig i min vildaste fanta- med Lotta Engberg. Återsitiva grejer … Men visst kan
si att det skulle bli så. förenades med Vikingardet explodera ibland. Men
Vikingarna är helt klart det na 2019 och en comevad fasen, det får man ta. Ett
största och det är tack vare backturné var planerad
äktenskap som går totalt
det som jag också kunnat till i vår, men har fått stälsmärtfritt i 50 år, det tror jag
göra så mycket andra roli- las in på grund av corona- inte på. Man får göra en avga saker inom musikens krisen.
vägning, men det mesta har
fantastiska värld. Vi slutavarit väldigt positivt och
de egentligen 2004. När vi sedan gjorde hon har stöttat mig i min karriär. Utan
en liten återkomst för några år sedan så henne skulle det nog aldrig ha gått.
Vill du avslutningsvis hälsa något till
tänkte vi att vi nog var bortglömda. Det
publiken?
är sådant som händer i världen och det
– Ja, vi längtar verkligen efter att få
kommer så många nya band. Men vi har
sålt fler biljetter på en del
spela nu och gör allt för
ställen än under storatt kunna flytta alla bokahetstiden.
de jobb som ställts in. Vi
Hur upplever du känkommer på ett eller
disskapet, är det bara
annat sätt tillbaka för vi
roligt eller kan det vara
älskar verkligen det här
påfrestande ibland?
livet och att få spela. Det
– Har man valt det här Hans
känner man verkligen
Anna
med musiken och redan Shimoda
nu. Vi härdar ut tillsamShimoda
som tonåring önskat att tipsa
mans och sedan ska vi ta
tipsa
@aftonbladet.se
man skulle lyckas och @aftonbladet.se
igen allt med råge!

Det här
är Christer
Sjögren

Saknar barnbarnen
Var det länge sedan ni fick träffa era
nära och kära?

– Ja, det är jobbigt med barnbarnen.
Vi håller en medveten distans och
pratas vid på telefon minst en
gång om dagen. Det är jättetråkigt att inte kunna fira
födelsedagen tillsammans, men
vi har alla en
förståelse
för det. Det
är en besvärlig
tid.

”Oberörd är man inte”
– Det är klart det är jobbigt. I min
bransch är också allt inställt eftersom
det är folksamlingar vi spelar för. Nu
tänker man på hur roligt det är att ha ett
schyst jobb. Man förstår verkligen det
när man inte kan åka till jobbet. Jag saknar verkligen publiken och kompisarna
i bandet, men man får härda ut. Ekonomiskt är det inte så kännbart än, vi har
hållit på så länge och det har gått så pass
bra att vi har en buffert som gör att vi

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD

”Birgitta har nästan bara positiva
grejer, men visst kan det explodera”

klarar oss ett bra tag. Men jag lider verkligen med alla företagare nu oavsett
bransch.

Christer Sjögren är beredd på att hustrun
Birgitta har några överraskningar.

Allsång på Skansen 2005. Foto: CASPER HEDBERG ”Så mycket bättre” 2018.

”KONSTIGT MED SJUAN” Christer

Sjögren är inte helt bekväm med att fylla 70
i dag. ”Det känns allt lite konstigt med den
där sjuan. Jag föredrar nog sexan”, säger
han men påpekar att det inte handlar om
någon större åldersnoja. Foto: JESSICA GOW/TT

Svenske
musikern
fast i rysk
karantän

Sabatons turné avbröts
i Ryssland på grund av
coronapandemin. Nu är
basisten Pär Sundström
fast i karantän.
– Jag saknar träd och
gröna skogar, säger han
till Dalarnas Tidningar.

Sabaton var mitt uppe
i sin turné i Ryssland, där
det sedan förra måndagen
råder stränga karantänsregler, skriver Dalarnas
Tidningar.
Nu är Pär Sundström fast
i landet, medan de andra
medlemmarna i bandet är
hemma i Sverige.
”Efter att vi fick avbryta
vår turné i Ryssland så
reste alla hem, utom jag
som hade en del att göra
klart här”, skriver han i ett
meddelande till Aftonbladet.

Tvingades avbryta
Karantänen gäller i nuläget till den 1 maj.
– Det har blivit stora omställningar i våra turnéplaner och vi får anpassa oss.
Vi fick avbryta den turnén
vi var ute på och nu avvaktar vi innan vi kan fortsätta turnén i sommar och ett
antal festivaler med mera,
säger han till DT.
Han säger att det är för
tidigt att förutspå hur hårt
coronakrisen kommer att
slå mot bandet ekonomiskt.

”Påverkar oss”
– Visst kommer det påverka oss ganska mycket.
Det är lite tidigt att säga
exakt hur mycket, men man
analyserar ganska mycket
av det som händer i världen
för det kommer att påverka oss mycket under flera
år, det vet vi ju redan nu.

Natalie Demirian

Sabaton på Scandinavium
i februari. Foto: ANDERS DEROS

- Precis, det blir en hemmakväll med god mat och
dryck.
Tror du att hon kommer att överraska dig på något
sätt?
- Ja, så blir det nog. Det skulle jag tro. Men jag vet
ingenting, hon är väldigt hemlighetsfull. Men hon
brukar vara bra på överraskningar. Men det räcker
verkligen gott med en hemmakväll.
Ni håller er mest hemma dessa dagar och det blir lite
av en karantän. Klättrar du på väggarna av tristess?
- Inte direkt, men det är klart att vi känner att det är en
konstig och overklig situation som man inte varit med
om tidigare. Visst har det varit andra virus som Ebola
och så, men vi har ju inte blivit drabbade i Sverige, som
vi har blivit nu. Det är klart att man därför är lite
allvarstyngd. Man vet inte heller när det kommer att ta
slut. Vissa experter säger att det kan pågå ett par
veckor, andra att det kommer att hålla på i flera
månader och ibland hör man att det kanske kommer
att vara så här ända till i höst.
"Oberörd är man inte"
- Det är klart det är jobbigt. I min bransch är också allt
inställt eftersom det är folksamlingar vi spelar för. Nu
tänker man på hur roligt det är att ha ett schyst jobb.
Man förstår verkligen det när man inte kan åka till
jobbet. Jag saknar verkligen publiken och kompisarna i
bandet, men man får härda ut. Ekonomiskt är det inte
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så kännbart än, vi har hållit på så länge och det har gått

sådant som händer i världen och det kommer så

så pass bra att vi har en buffert som gör att vi klarar

många nya band. Men vi har sålt fler biljetter på en del

oss ett bra tag. Men jag lider verkligen med alla

ställen än under storhetstiden.

företagare nu oavsett bransch.
Hur upplever du kändisskapet, är det bara roligt eller
Är du själv rädd för att bli smittad?

kan det vara påfrestande ibland?

- Ja, det är klart. Oberörd är man inte. Det är inte så att

- Har man valt det här med musiken och redan som

jag går runt och är livrädd men man tänker sig för när

tonåring önskat att man skulle lyckas och sedan gör

man vistas utanför hemmet, håller avstånd om man

det så får man ta det. Man kan inte välja bort det och

åker och handlar och gör det man kan. Det är så olika

för det mesta är det bara positivt.

hur folk drabbas, en del känner knappt av viruset om
de blir smittade medan andra dör. Man vet inte vilken

Är Birgitta less på att du blir stoppad när ni är ute på

kategori man själv tillhör, men ju högre upp i åldern

stan?

man kommer desto större är risken.

- Haha, det tycker jag inte. Vi har våra privatliv också
och när vi är hemma stänger vi grinden om oss. Men

Saknar barnbarnen

när man är ute på jobb så kommer det fram människor

Var det länge sedan ni fick träffa era nära och kära?

och man får ställa upp på selfies och sådant. Men tänk

- Ja, det är jobbigt med barnbarnen. Vi håller en

om ingen skulle be om en autograf, det skulle vara rätt

medveten distans och pratas vid på telefon minst en

trist.

gång om dagen. Det är jättetråkigt att inte kunna fira
födelsedagen tillsammans, men vi har alla en

"Lär av varandra"

förståelse för det. Det är en besvärlig tid.

Du och Birgitta har kamperat ihop väldigt länge. Vad är
hemligheten?

Det måste även kännas tråkigt att vårens turné med

- Det är nog vårt samarbete. Vi träffades när vi var 19

Vikingarna har ställts in?

år och det fungerar om man hjälps åt och lär av

- Ja, vi såg verkligen fram emot det. Vi hade också en

varandra. Vi tar också hänsyn till varandras

sådan bra start och det var utsålda hus. Vi var laddade

egenskaper. Birgitta har nästan bara positiva grejer ...

till tusen och så plötsligt kom förbudet om 500

Men visst kan det explodera ibland. Men vad fasen, det

personer och nu får man inte vara mer än 50 personer.

får man ta. Ett äktenskap som går totalt smärtfritt i 50

Vi har lyckats boka om en del av jobben till hösten, om

år, det tror jag inte på. Man får göra en avvägning, men

den här skiten är över då ... Men det får vi sannerligen

det mesta har varit väldigt positivt och hon har stöttat

hoppas. Jag får nästan panik när jag hör mig själv

mig i min karriär. Utan henne skulle det nog aldrig ha

säga det. Det får bara inte pågå så länge.

gått.

Rena publikrusningen

Vill du avslutningsvis hälsa något till publiken?

Du har en fantastisk karriär i bagaget. Hur går

- Ja, vi längtar verkligen efter att få spela nu och gör allt

känslorna när du blickar tillbaka?

för att kunna flytta alla bokade jobb som ställts in. Vi

- Jag gör det med stor tacksamhet. Att jag har fått vara

kommer på ett eller annat sätt tillbaka för vi älskar

med om så mycket ... När jag var ung trodde jag aldrig i

verkligen det här livet och att få spela. Det känner man

min vildaste fantasi att det skulle bli så. Vikingarna är

verkligen nu. Vi härdar ut tillsammans och sedan ska vi

helt klart det största och det är tack vare det som jag

ta igen allt med råge!

också kunnat göra så mycket andra roliga saker inom
musikens fantastiska värld. Vi slutade egentligen 2004.

Det här är Christer Sjögren

När vi sedan gjorde en liten återkomst för några år

Namn: Hans Christer Sjögren.

sedan så tänkte vi att vi nog var bortglömda. Det är

Född: 6 april 1950 i Hagfors.
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Familj: hustrun Birgitta, dottern Charlotta och barnbarn.
Karriär: var sångare i Vikingarna 1978-2004. Har även
givit ut en rad soloproduktioner från 1989 och framåt.
Medverkat i Melodifestivalen två gånger, en gång som
soloartist och en gång med Lotta Engberg.
Återförenades med Vikingarna 2019 och en
comebackturné var planerad till i vår, men har fått
ställas in på grund av coronakrisen.
"KONSTIGT MED SJUAN" Christer Sjögren är inte helt
bekväm med att fylla 70 i dag. "Det känns allt lite
konstigt med den där sjuan. Jag föredrar nog sexan",
säger han men påpekar att det inte handlar om någon
större åldersnoja. | Åtskilliga guldskivor hänger på
väggarna. | Häng med Vikingarna i logen 1992. | Här
visar han sin läckra bilsamling. | Christer Sjögren är
beredd på att hustrun Birgitta har några
överraskningar. | Melodifestivalen 2008. | "Så mycket
bättre" 2018.
© Aftonbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Sofia Olsson Olsén.
Databasens namn: Sofia Olsson Olsén / Aftonbladet / retrieverinfo.com
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Läs hela artikeln på http://ret.nu/wt9GNq0l
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"Jag pratar med familjen på Skype och WhatsApp"
Aftonbladet. 2020-04-07. Sida: 40

Pia Green, 73, om hur pandemin påverkar vardagen.
Är du isolerad? - Ja, det kan jag helt klart säga,
eftersom jag är i riskgrupp äldre. Följer du några
speciella rutiner nu?

Vädret
L

I sitt tal till svenska
folket manade kungen
till lugn inför påskveckan.

Mikael Sjöstrand
meteorolog,
Klart

Sol och värme även imorgon!

I kväll 20.00

Har du ställt
in någon
påskresa
i år?

Borlänge Gävle

9−11 m/s

Stockholm

Karlstad
Stockholm

träffar folk. Jag tränar hemma och går någon enstaka
promenad för mig själv.
Vad tränar du?
- Som tur är har jag en träningscykel hemma plus att

Gullan Hersby, 91,
pensionerad
fabriksarbetare,
Malmö:
– Nej, jag hade ändå
inte tänkt resa.

I dag

I morgon

7−10 m/s

Sofia Andraey, 27,
butikssäljare,
Helsingborg:
– Ja, jag hade tänkt
hälsa på mina farföräldrar men det har
jag ställt in.
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Ett corona-ögonblick …

Pia Green, 73,

om hur pandemin påverkar
vardagen. Är du isolerad?

Följer du några speciella
rutiner nu?

– Jag följer mina vanliga
rutiner, förutom att jag inte
träffar folk. Jag tränar hemma
och går någon enstaka promenad för mig själv.

i dag i morg

– Som tur är har jag en träningscykel hemma plus att jag
har hantlar och gummiband,
så jag kan köra mitt program
här hemma. Jag är väldigt glad
för det nu.

Hur håller du kontakt med
släkt och vänner?

1−5 m/s
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Cº
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−3

och gummiband hemma så hon kan köra hela sitt träningsprogram. ”Jag är väldigt glad för det nu”, säger hon.

”Jag pratar med
familjen på Skype
och WhatsApp”

Vad tränar du?

10

Jönköping

HÅLLER SIG I GÅNG Pia Green har en träningscykel, hantlar

– Ja, det kan jag helt klart
säga, eftersom jag är i riskgrupp äldre.
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Luleå 05.21 05.17 19.47 19.50
Sthlm 05.55 05.52 19.46 19.48
Göteb 06.22 06.19 20.07 20.09
Lund 06.21 06.18 19.58 20.00

Jonas Bergsten, 48,
UX-designer,
Malmö:
– Nej, vi hade funderat på att åka bort
men ställde in de
planerna redan för en
månad sedan.

– På telefon och Skype. Jag
har min familj nere på Gran
Canaria så vi har kontakt på

WhatsApp och Skype. Man
känner sig lite isolerad, men
jag är ganska van vid att vara
ensam så jag lider inte så jättemycket, än. Men man saknar
att träffa kompisar och fika,
käka ihop under lunch och på
kvällar. Min pojkvän handlar
åt mig och sen ses vi på min
balkong och fikar, sen får han
gå hem, säger hon och skrattar.

Vad tycker du är jobbigast?

– Att smittan sprider sig så
fort. Att det verkar vara svårt
att få folk att inte umgås så
mycket och hålla sig hemma
när de är dåliga.

Till sist, vad önskar du dig
mest av allt just nu?

– Att det här ska gå över så
fort som möjligt. Vi vet att det
inte kommer att göra det, men
att så många som möjligt klarar sig och blir friska i alla fall.

Christina Nordh

Namn: Pia Green. Ålder: 73. Familj: Särbo, son och två barnbarn.
Bor: Stockholm. Yrke: Skådespelerska.

VI SÖKER FRANCHISETAGARE!
Tfn + 47 22 50 02 50
- Det smarta hyrbilsvalet!

scandinavia@rentawreck.se

www.rent-a-wreck.se/franchise

Percy Nilsson, 76,
entreprenör,
Höllviken:
– Ja, det har vi gjort.
Vi har ett boende
i Spanien, men håller
oss hemma i år.

Rädda isbjörnen
Bli Isbjörnsfadder på wwf.se/isbjornsfadder

WWF kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

att vara ensam så jag lider inte så jättemycket, än. Men
under lunch och på kvällar. Min pojkvän handlar åt mig
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Canaria så vi har kontakt på WhatsApp och Skype.

Örebro
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Anger periodens avvikelse från normaltemperaturen.

Hur håller du kontakt med släkt och vänner?
- På telefon och Skype. Jag har min familj nere på Gran

6

Världsvädret i morgon

jag har hantlar och gummiband, så jag kan köra mitt
program här hemma. Jag är väldigt glad för det nu.
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I dag

Linköping
Benny Johansson,
69, pensionerad
byggnadstekniker,
Malmö:
– Nej, vi hade inte
hunnit planera
någon.

.........
.........
.........
.........
.........
I dag

Sundsvall

Karlstad

- Jag följer mina vanliga rutiner, förutom att jag inte

Foto: JESSICA GOW/TT

Christina Nordh

Varje gång du väljer Fairtrade-märkt
bidrar du till att odlare och anställda kan
förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.
Läs mer på fairtrade.se

April 07

och sen ses vi på min balkong och fikar, sen får han gå
hem, säger hon och skrattar.

© Aftonbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Sofia Olsson Olsén.
Databasens namn: Sofia Olsson Olsén / Aftonbladet / retriever-

Vad tycker du är jobbigast?

info.com

- Att smittan sprider sig så fort. Att det verkar vara

Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej

svårt att få folk att inte umgås så mycket och hålla sig

distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från

hemma när de är dåliga.

Retriever eller den enskilde utgivaren.
Läs hela artikeln på http://ret.nu/GLg5RyJd

Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?
- Att det här ska gå över så fort som möjligt. Vi vet att
det inte kommer att göra det, men att så många som
möjligt klarar sig och blir friska i alla fall.
Namn: Pia Green. Ålder: 73. Familj: Särbo, son och två
barnbarn. Bor: Stockholm. Yrke: Skådespelerska.
Pia Green har en träningscykel, hantlar och
gummiband hemma så hon kan köra hela sitt
träningsprogram. "Jag är väldigt glad för det nu", säger
hon.
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Titta - så får Ingrid, 78 alla att hålla avstånd
Aftonbladet. 2020-04-07. Sida: 18
Michael Toll michael.toll@aftonbladet.se

Ingrid Rennerstad, 78, gillar att promenera. Men under

Ingrid och hennes väninna Barbara promenerar i stort
sett varje dag i Stockholm.
Ofta blir det en tur på tre-fyra kilometer.
Problemet är att Ingrid Rennerstad med sina 78 år
tillhör en riskgrupp, enligt Folkhälsomyndighetens
rådande rekommendationer.
Hon bör, som alla andra, alltså inte vistas för nära folk.
"Har absolut blivit bättre"
Men det har visat sig vara svårt ute på Stockholms
trottoarer.
- Det är många som inte tänker sig för och kommer för
nära mig när jag är ute, säger hon.
För att komma tillrätta med problemet går Ingrid sedan
några dagar tillbaka runt med en utfälld tumstock.

har tumstock
på sin rullator

Foto: LARS de WALL/BOLIDEN

Skellefteå

SVERIGESVEPET

3

Aitikgruvan utanför Gällivare.

Ger tjänstledigt
till vårdutbildade

Sjukvårdsutbildad
och anställd vid
Bolidens Aitikgruva? Då kan du ta tjänstledigt, skriver NSD.
Företaget betalar för
eventuella lönebortfall.
– Det gäller anställda som
Göteborg Jönköping
har tidigare erfarenhet och
utbildning från sjukvården. Vi
vill möjliggöra att de kan hoppa in
och hjälpa sjukvården, säger Catrine
Johansson Lantto, kommunikatör
Boliden Aitik, till NSD.
Förutom lönebortfall står koncernen även för bortfall av andra ersättningar – som semester och avsättningar till pensioner. Tjänstledigheten kan
vara i upp till tre månader.
Boliden har även samlat in skyddsmaterial som ska skänkas till vården,
skriver NSD.

Stockholm

Ingrid Rennerstad, 78, gillar att
promenera.
Men under rådande coronautbrott har det blivit ett säkerhetsproblem då många inte håller avstånd.
En utfälld tumstock från rullatorn
har dock gjort susen.
– Det har verkligen fungerat, säger
Ingrid Rennerstad.

1

5 6

Ingrid och hennes väninna Barbara
promenerar i stort sett varje dag i Stockholm.
Ofta blir det en tur på tre-fyra kilometer.
Problemet är att Ingrid Rennerstad
med sina 78 år tillhör en riskgrupp,
enligt Folkhälsomyndighetens rådande
rekommendationer.
Hon bör, som alla andra, alltså inte
vistas för nära folk.
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Foto: YVONNE ÅSELL/SvD

- Det har verkligen fungerat, säger Ingrid Rennerstad.

Titta – så får Ingrid, 78
alla
att hålla avstånd
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Gällivare 2

”Har absolut blivit bättre”
Men det har visat sig vara svårt ute på
Stockholms trottoarer.
– Det är många som inte tänker sig för
och kommer för nära mig när jag är ute,
säger hon.
För att komma tillrätta med problemet går Ingrid sedan några dagar tillbaka runt med en utfälld tumstock.
Det har fått andra på trottoaren att
hålla sig på behörigt avstånd.
– Den kan bara vara utfälld en meter,
sedan börjar den böja sig. Men det har
absolut blivit bättre, trots att distansen
egentligen skulle vara större.
Ingrids taktik har mötts av många
glada skratt och uppmuntrande kommentarer, förutom tre ungdomar som
gick rakt in i tumstocken utan att bry sig
”det minsta”.

Patienten vårdades i Skellefteå.

Första dödsfallet
– i Västerbotten

Foto: PRIVAT och ANDERS WIKLUND/TT

En utfälld tumstock från rullatorn har dock gjort susen.

CORONAKRISEN

”Den är svår att hålla i”
Men trots att hennes knep fungerar
nästintill prickfritt behöver idén utvecklas något.
– Problemet är att den viker sig – och
den är svår att hålla i samtidigt som jag
går med rullatorn. Jag har funderat på
att kanske sätta upp en lapp på ryggen,
men det ska inte behövas.

LITE MER LUCKA, TACK! Trots pandemilarm vill många vara ute och röra på sig i vårsolen.
Ingrid Rennerstad, 78, är inget undantag. Hon vill gärna få sin dagliga promenad. Men i huvudMichael Toll staden kan det vara svårt för folk att hålla lämpligt coronaavstånd. Nu har Ingrid lanserat sin
lösning: en utfälld tumstock.”Det har verkligen fungerat”, säger hon nöjt.

michael.toll@aftonbladet.se

Klassisk klubb
går i konkurs

Den anrika jazzklubben Nefertiti i centrala
Göteborg har begärts
i konkurs som följd av coronavirusets utbrott.
– När vi tappade alla intäkter
tog det en månad och sedan var
det rökt. I dag saknas 800 000
kronor, säger ordföranden Lars
Lidaräng till GP.
Han och övriga medlemmar är
inställda på att verksamheten
ska fortsätta i någon form.
– Det finns en efterfrågan.
Dock måste vi se över lönsam- Viktoria Tolstoy har uppträtt
heten, säger Lidaräng.
på Nefertiti.

5

Västerbotten fick i går sitt
första bekräftade dödsfall
av coronaviruset. Patienten,
som var i 80-årsåldern, vårdades
isolerad vid Skellefteå lasarett.
– Våra tankar går till personens
familj och vänner, säger Gunilla
Persson, tillförordnad smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
Patienten, som var i 80-årsåldern,
hade underliggande sjukdomar.
– Det är viktigt att vi gör allt vi kan
för att skydda dessa grupper. Visa
omtanke och undvik fysiska besök och
resor. Ring i stället det samtal du länge
tänkt göra eller koppla upp dig på ett
videosamtal, säger Persson.

3

Facket sågar flytt
av sköterskorna

Foto: THOMAS JOHANSSON

säkerhetsproblem då många inte håller avstånd.

18
18

Region Jönköping vill flytta
flera ambulanssköterskor till
länets olika sjukhus som en
förstärkning under coronakrisen.
Men det innebär att fyra ambulanser
tillfälligt tas bort. De som planeras att
tas bort är de enda ambulanserna som
finns i Aneby och Mullsjö, samt en från
Värnamo och en från Eksjö.
Facket ifrågasätter beslutet.
– Vi kan inte förstå hur man kan nedrusta ambulanssjukvården inför en
krissituation som vi står inför i stället
för att upprusta, säger Henrik Johansson, förbundsordförande för Ambulansförbundet, till SVT Jönköping.

7
Det dröjer innan Volvobilar rullar ut från fabriken i Torslanda igen.

Volvos produktionsstopp förlängs
Foto: PETER WIDING

rådande coronautbrott har det blivit ett

Volvo Cars förlänger sitt
produktionsstopp
i Sverige till den 20
april, uppger företaget för
Sveriges Radio Ekot.
Tidigare var planen att starta
efter påsk, den 14 april.
Biltillverkaren har runt 25 000
anställda.

6

Volvo Cars uppger att det förlängda produktionsstoppet bland
annat beror på att försäljningen
minskat – och att det är svårt att
få fram alla delar till produktionen.
Sedan tidigare står nästan all
fordonsproduktion i Sverige stilla
på grund av pandemin.

Det har fått andra på trottoaren att hålla sig på
behörigt avstånd.

Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej

- Den kan bara vara utfälld en meter, sedan börjar den

distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från

böja sig. Men det har absolut blivit bättre, trots att

Retriever eller den enskilde utgivaren.

distansen egentligen skulle vara större.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/ZmE4gnYF

Ingrids taktik har mötts av många glada skratt och
uppmuntrande kommentarer, förutom tre ungdomar
som gick rakt in i tumstocken utan att bry sig "det
minsta".
"Den är svår att hålla i"
Men trots att hennes knep fungerar nästintill prickfritt
behöver idén utvecklas något.
- Problemet är att den viker sig - och den är svår att
hålla i samtidigt som jag går med rullatorn. Jag har
funderat på att kanske sätta upp en lapp på ryggen,
men det ska inte behövas.
© Aftonbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Sofia Olsson Olsén.
Databasens namn: Sofia Olsson Olsén / Aftonbladet / retrieverinfo.com
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Siv, 92: 'De kommer hit utan skydd'
Aftonbladet. 2020-04-07. Sida: 13
Helena Trus helena.trus @aftonbladet.se

Varje kväll kom personalen hem till Siv Björklund, 92,
utan skyddsutrustning - trots att hon lider av både kol

Aftonbladet
Aftonbladet
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2020
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7 april
2020
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CORONAKRISEN

Siv, 92: ’De
kommer
hit utan
skydd’

och astma. Nu säger hon upp hemtjänsten.
- Vi som får hjälp hemma glöms bort, säger hon.
Det har tidigare slagits larm om att de som har
hemtjänst är bland de mest utsatta för
coronapandemin.
Siv Björklund, 92, är en av dem. Hon lider av både kol
och astma, riskfaktorer som gör att hon kan bli svårt
hemtjänsten som korta, där personalen ibland inte ens
tar av sig ytterkläderna när de går in.
- Det har kommit hem olika personer till mig nästan
varje kväll, det är inte roligt. Det är klart att jag är orolig.
De går från den ena till den andra och kommer hit utan
skydd. Det är ju inte bara jag som kan bli smittad, det
kan vi ju bli allihop.
En kartläggning från Ekot visar att coronaviruset finns
på var tredje äldreboende i Sverige.

Foto: ANDREAS BARDELL

sjuk i covid-19. Hon beskriver besöken från
Dottern Susanne och Siv, 92.

FLYR FRÅN HEMTJÄNSTEN Siv Björklund, 92, har både kol och astma och är kritisk till att hemtjänstpersonalen inte bär skyddsutrustning. Nu har hon sagt upp hemtjänsten, och dottern Susanne hjälper till mer hemma.

Foto: ANDREAS BARDELL

Nu säger hon upp hemtjänsten – rädd för att smittas
Varje kväll kom personalen hem till Siv Björklund,
92, utan skyddsutrustning
– trots att hon lider av
både kol och astma.
Nu säger hon upp hemtjänsten.
– Vi som får hjälp hemma
glöms bort, säger hon.

Det har tidigare slagits
larm om att de som har
hemtjänst är bland de mest
utsatta för coronapandemin.
Siv Björklund, 92, är en av
dem. Hon lider av både kol
och astma, riskfaktorer som
gör att hon kan bli svårt sjuk
i covid-19. Hon beskriver
besöken från hemtjänsten
som korta, där personalen
ibland inte ens tar av sig
ytterkläderna när de går in.
– Det har kommit hem
olika personer till mig näs-

tan varje kväll, det är inte
roligt. Det är klart att jag är
orolig. De går från den ena
till den andra och kommer
hit utan skydd. Det är ju inte
bara jag som kan bli smittad,
det kan vi ju bli allihop.
En kartläggning från Ekot
visar att coronaviruset finns
på var tredje äldreboende
i Sverige.

Vittnar om bristen
Aftonbladet har varit
i kontakt med flera som
arbetar inom hemtjänsten
runt om i landet, som vittnar om bristen på skyddskläder. Kristina Svensson,
47, jobbar inom den
kommunala hemtjänsten
i Laholms kommun.
– Bara på en förmiddag
gör jag upp till nio besök,
hjälper dem att duscha och

klä på sig, så vi utsätter både
de äldre och oss själva för
nära kroppslig kontakt. Vi
hämtar dessutom mat på ett
äldreboende, där vi går in
och ut i köket varje dag. Det
brister. Vi måste följa riktlinjerna, de äldre måste visa
symtom för att vi ska få bära
skyddskläder, men då kan
det ju redan vara för sent,
säger hon.
Siv Björklunds dotter
Susanne Björklund, 62, gick
i avtalspension i februari
efter att ha jobbat i många
år inom äldrevården.

”Blir utsatta”
– Myndigheterna går ut
med att alla över 70 ska hålla
sig hemma. Men hur ska de
som får hjälp hemma skyddas? Där kan ingen stängas
ute och det verkar ingen

tänka på. Det är inte okej att
man inte har koll på att de
som bor i lägenheter blir så
utsatta, fastän de inte ens går
ut genom dörren, säger hon.

Lider av kol
Hon och hennes syster
har påpekat för hemtjänsten i en västerförort i Stockholm att personalen bör
bära skydd för att minska
risken för smittspridning.
– Jag lider med personalens arbetssituation. Men
när min syster ringde de
ansvariga hade de ingen
aning om att min mamma
har kol, vilket inte stämmer.
Den informationen har de.
Det är så nonchalant, säger
Susanne Björklund.
Siv Björklund har börjat
lyssna. Hon har nu ändrat
sin attityd, menar hon.

– Jag är lite tuff och vill
gärna gå ut fast jag egentligen inte ska det. Men nu är
det fjorton dagar sedan jag
gjorde någon utsvävning på
stan. Jag vill ju annars bestämma själv, men nu har
jag börja lyssna på barnen.
Jag har fått ändra attityd för
jag har ingen lust att åka på
sådant där elände.

Utrustningen i hallen
I fredags kväll, efter att
hennes barn påpekat bristerna för hemtjänsten, hade
personalen med sig både
förkläde och visir. Men
i stället för att sätta på sig
dem lämnades utrustningen i hallen.
– De kom in till henne
i sovrummet, utan skydden.
Min mamma fick peka och
säga till dem att ta på sig

dem. Efter det bestämde
hon sig för att säga upp
hemtjänsten.
Aftonbladet har sökt
avdelningschefen för den
berörda hemtjänsten utan
framgång. Men Carl Smitterberg, presstalesperson
för Stockholms stad svarar:
– Användning av skyddsutrustning kan naturligtvis
väcka frågor. Vi uppmuntrar till att man tar kontakt
med sin hemtjänst för att få
reda på hur
de arbetar.
Hemtjänsten följer
de
riktlinjer som
finns vid
bekräftad
Helena
eller missTrus
tänkt smit- helena.trus
ta.
@aftonbladet.se

BRODERNS VÄDJAN EFTER RIKARDS DÖD

VÄND

Danska
statsministerns besked: Skolor kan börja öppna den 15 april
Statsminister Mette Frederiksen
tror att låg- och mellanstadieskolor i Danmark kan börja
öppna från den 15 april, men förbud mot stora folksamlingar
kvarstår över sommaren.

Beskedet kom sedan antalet
sjukhusinlagda patienter i Dan-

mark minskat för femte dagen
i rad.
Mette Frederiksen (S) säger att
skolor upp till femte klass och
även förskolor ska öppnas om
antalet som smittas och antalet
nya dödsfall fortsätter att vara
stabila.

Däremot ska restriktioner mot
större folksamlingar vara kvar
fram till och med augusti.
Strax efter statsministerns
besked meddelade Roskildefestivalen officiellt att den ställer in
årets evenemang.
Förbud att samla fler än tio per-

soner både i offentligheten och
i privata hem och har varit i kraft
sedan den 17 mars.
Restauranger, barer och frisörsalonger ska vara fortsatt stängda,
åtminstone till ”nästa fas” enligt
Frederiksen.
(TT-Aftonbladet)

Danmarks statsminister Mette
Frederiksen.
Foto: AP

Vittnar om bristen
Aftonbladet har varit i kontakt med flera som arbetar

skyddas? Där kan ingen stängas ute och det verkar

inom hemtjänsten runt om i landet, som vittnar om

ingen tänka på. Det är inte okej att man inte har koll på

bristen på skyddskläder. Kristina Svensson, 47, jobbar

att de som bor i lägenheter blir så utsatta, fastän de

inom den kommunala hemtjänsten i Laholms

inte ens går ut genom dörren, säger hon.

kommun.
- Bara på en förmiddag gör jag upp till nio besök,

Lider av kol

hjälper dem att duscha och klä på sig, så vi utsätter

Hon och hennes syster har påpekat för hemtjänsten i

både de äldre och oss själva för nära kroppslig kontakt.

en västerförort i Stockholm att personalen bör bära

Vi hämtar dessutom mat på ett äldreboende, där vi går

skydd för att minska risken för smittspridning.

in och ut i köket varje dag. Det brister. Vi måste följa

- Jag lider med personalens arbetssituation. Men när

riktlinjerna, de äldre måste visa symtom för att vi ska

min syster ringde de ansvariga hade de ingen aning

få bära skyddskläder, men då kan det ju redan vara för

om att min mamma har kol, vilket inte stämmer. Den

sent, säger hon.

informationen har de. Det är så nonchalant, säger

Siv Björklunds dotter Susanne Björklund, 62, gick i

Susanne Björklund.

avtalspension i februari efter att ha jobbat i många år

Siv Björklund har börjat lyssna. Hon har nu ändrat sin

inom äldrevården.

attityd, menar hon.
- Jag är lite tuff och vill gärna gå ut fast jag egentligen

"Blir utsatta"

inte ska det. Men nu är det fjorton dagar sedan jag

- Myndigheterna går ut med att alla över 70 ska hålla

gjorde någon utsvävning på stan. Jag vill ju annars

sig hemma. Men hur ska de som får hjälp hemma

bestämma själv, men nu har jag börja lyssna på
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barnen. Jag har fått ändra attityd för jag har ingen lust
att åka på sådant där elände.
Utrustningen i hallen
I fredags kväll, efter att hennes barn påpekat bristerna
för hemtjänsten, hade personalen med sig både
förkläde och visir. Men i stället för att sätta på sig dem
lämnades utrustningen i hallen.
- De kom in till henne i sovrummet, utan skydden. Min
mamma fick peka och säga till dem att ta på sig dem.
Efter det bestämde hon sig för att säga upp
hemtjänsten.
Aftonbladet har sökt avdelningschefen för den berörda
hemtjänsten utan framgång. Men Carl Smitterberg,
presstalesperson för Stockholms stad svarar:
- Användning av skyddsutrustning kan naturligtvis
väcka frågor. Vi uppmuntrar till att man tar kontakt
med sin hemtjänst för att få reda på hur de arbetar.
Hemtjänsten följer de riktlinjer som finns vid bekräftad
eller misstänkt smitta.
FLYR FRÅN HEMTJÄNSTEN Siv Björklund, 92, har
både kol och astma och är kritisk till att
hemtjänstpersonalen inte bär skyddsutrustning. Nu har
hon sagt upp hemtjänsten, och dottern Susanne
hjälper till mer hemma.
© Aftonbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Sofia Olsson Olsén.
Databasens namn: Sofia Olsson Olsén / Aftonbladet / retrieverinfo.com
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Läs hela artikeln på http://ret.nu/nPB71rtJ
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Coronaviruset.

Två sidor av saken. Frågan om det behövs hårdare tag
för att minska smittspridningen av coronaviruset i Sverige
väcker delade meningar bland insändarskribenterna.

”Utegångsförbud
bättre än vädjanden”

sms

”Hårda regler meningslösa utan kontroll”

○Telia
!
– en fara för Sverige? Efter en månads störningar på tv
och internet verkar inte Telia ha
kapaciteten för det servicekrav
Sverige har rätt att kräva.
Ingvar Modin, Enebyberg

följer av gällande avtalslicens får artiklar inte vidaredistribueras,
kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten
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tag för att minska smittspridni...

FÖR

○ Till mig och mina vänners förvåning handlar många 70-plussare
och även 80-plussare i butikerna,
utan att vare sig att ta hänsyn till
andra eller till sig själva. De verkar
leva precis som vanligt. Varför lyssnar de inte på Folkhälsomyndighetens allvarliga uppmaningar?
Statsminister Stefan Löfven (S)
har vädjat till alla invånare att själva ska ta sitt ansvar, men det går
tydligen inte hem. Vi som är 40-talister är inga ungdomar längre och
det vill inte alla se tydligen.
Även om många känner sig pigga
är kropparna inte alls det. Att blodtryck, kolesterol och andra värden
hålls på rätt nivå beror till stor del
på att vi får mediciner.
I andra länder har man funderat
över om den svenska modellen är
för liberal. Vad gör man när många
inte hörsammar vad som gäller?
Kanske ett utegångsförbud vore
bra trots allt.
Ingen är odödlig och absolut

inte 40-talister. Det är bara att läsa
dödsannonserna, men de gäller
förstås ”inte mig”. En så oerhörd
naivitet kan bara finnas i vårt land.
Mina kontakter i Norge och
Finland visar att de länderna har
en annan beredskap i sådana
lägen som just nu råder över hela
världen. Frågor som man lyssnar
på från många medborgare i radio
och på tv visar att ”vädjan” inte är
rätt i denna svåra situation.
Varje vardag hålls en presskonferens där myndigheterna förklarar
så att alla ska förstå och nu gäller
det att förstå att livet inte är som
förr. Vi har en demokrati och
den betyder också att vi alla är
ansvariga.
När allt förhoppningsvis tonar
ut och de ”som levt som vanligt”
säger att det var ju inte så farligt
blir mitt svar att det beror på att vi
som tagit ansvar hållit oss hemma
och inte utsatt vare oss själva eller
andra för smitta.

Karina Linder, Lidingö

”Hemtjänstpersonal
bryter mot regler”
○ Min mamma som bor i eget hus i
Arboga får besök från kommunens
hemtjänst tre gånger per dygn av ett
tiotal olika personer. De har endast
skyddshandskar, som ibland tas av,
och håller ofta inte fysiskt avstånd
till mamma om inte hon säger till.
Mamma får hjälp med matlagning, bäddning och handling då
hon har svår artros som gör det
besvärligt att utföra dessa sysslor.
Hon är inte i behov av hjälp med
hygien eller annan fysisk omvårdnad. All personal som kommer ska
sätta på sig skyddshandskar och
plasttossor, så har det alltid varit.
I övrigt har de ingen skyddsutrustning, inte ens ett förkläde då de
lagar hennes mat.

Uppenbarligen är kunskapen
hos personalen vag och knapphändig kring de nya restriktionerna i
och med det nya coronaviruset.
En del av personalen verkar, enligt
mamma, inte ha fått eller kanske
inte förstått informationen kring
att till exempel hålla två meters
avstånd till de äldre personer som
de besöker.
Det är tydligen så att mamma har
huvudansvaret för att personalen
ska agera enligt de nya riktlinjerna.
Det är inte rimligt. Jag anklagar
inte de enskilda hemtjänstanställda, men däremot deras chefer och
politiker.

Frankrike har också polisiära
resurser att övervaka att förbudet
efterlevs: 98 000 gendarmer finns
i den statliga, militära specialpolisen, 150 000 reguljära statliga
poliser och därtill den kommunala
ordningspolis som finns i många
kommuner. Min sydfranska stad

med 30 000 invånare har ett 70-tal
uniformerade poliser, inklusive
hjälppoliser.
Man får motionera en stund
i närområdet, handla mat och
besöka myndigheter och sjukvård,
men inte cykla (oklart varför), sitta
på bänkar i stadsparken eller gå
i grupp. All service utöver livsmedelaffärer, bagerier och apotek
är stängd. Resandeströmmen av
påskturister från Paris till Atlantoch Medelhavskusterna ska stoppas av 80 000 utkommenderade
poliser och 60 000 militärer.
Undantagslagar finns inte i Sverige. Men en lika viktig förklaring
till att ett verkligt skarpt läge á la
Frankrike (eller Italien, Spanien,
Kina med flera länder) inte kommer att uppstå i Sverige är den
svaga ordningsmakten. Utan en
järnnäve som kan inskärpa efterlevnad blir till exempel utegångsförbud föga meningsfulla.

Johan Hjertqvist, tills vidare
i karantän i Occitanien, Frankrike

Bildinsändare. Kjell Nilsson-Mäki, Frösön

○Tack,
!
Irene Svenonius! Slut på
skyddskläder och slut på intensivvårdsplatser på våra sjukhus
i region Stockholm. Men sänkt
skatt har vi fått.
Bo Stridh, Vendelsö

○Waxholmsbolaget
!
kör vidare
enligt vinterturlistan och uppmanar oss att inte åka ut i skärgården för att undvika trängsel.
Tack för det!
Patrik Werle, Stockholm

○Använd
!
vaccinbussarna för att
testa fler! Vi kan stå utomhus,
en meter ifrån varandra.
Christina Werner, Täby

○Det
!
är en skam att vårdanställda ska behöva bekymra sig
över om skyddsutrustning finns
eller ej. Och i tv står den högst
ansvariga och vägrar vidkännas
detta ansvar. Ynkligt!

○ Tack, Hanne Kjöller, för dina
artiklar om pandemin! Du är
en gudabenådad journalist och
använder dina erfarenheter av
vården på ett sätt som måste få
självutnämnda vårdspecialister
i journalistkåren att rodna. Och
detta med ett levande och uttrycksfullt språk som får en att
skratta mitt i eländet.
Gunvor Runström, Huskvarna,
86-åring i karantän

Så skriver du insändare.
Fler bildinsändare: dn.se/asikt

Bo Berglund, Norrahammar,

○ Hur kan man tillåta att sjukresor
får genomföras utan skydd för vare
sig den resande eller föraren? Vi
som måste ta oss till sjukhus under
coronakrisen i sjukresetaxi för till
exempel livsviktiga röntgenkontroller eller cancerbehandling
utsätter oss för risken att smittas.
De åtgärder Stockholms färdtjänst
genomfört är att endast singelresor
genomförs. Det minsta resande
och förare kan begära är att plexiglas sätts upp mellan förare och
passagerare samt att hanteringen
med sjukresekortet upphör.

○ Politiker och chefer i offentlig
sektor borde sänka lönen med
20 procent under coronakrisen.
Dessa tjänster påverkas inte av
permitteringar eller varsel.
Andra ledare för företag,
idrottsföreningar har redan sänkt
ersättningar för sig själva och sina
medarbetare samt ställt in utdelningar. Men offentliga uppdrag på
samma höga nivå ger fortfarande
hundraprocentig ersättning av
våra snabbt krympande skattemedel. De borde visa vägen för att
undvika förtroendekris.

numera gråsosse

Elise Lindqvist , Johanneshov

Stig Engcrantz, Kungsängen

cancerbehandling som sammantaget kostar ett par miljoner kronor,
en behandling som jag aldrig fått
tillgång till om man lyckats rösta
oss längre höger ut än i dag.
USA är ett bra exempel på marknadskrafter som får råda. Men i
ett jämlikt samhälle passar inte
privatiseringar och utförsäljningar
av vård, skola och omsorg.

Enrico Grossi, Hägersten

Åsikter om DN.

”Sänk politikernas
löner med 20 procent”

Anna Holmkvist, Stockholm

○Ett
!
bra nationellt ledarskap
för åtgärder mot covid-19 är
avgörande för återhämtning.
Diktatur vs demokrati – vilket
av systemen fungerar bäst i
kampen mot viruset?

Barbro Eriksson, Stenhamra

”Inför plexiglas i taxi
för att skydda riskgrupper”

”Tacka socialdemokratin för den vård vi ändå har”
○ Jag skulle vilja tacka tidigare
generationer som röstade fram
socialdemokratin som byggt upp
det ännu ganska fantastiska land
och dess tillgänglighet på sjukvård
som vi fortfarande har, trots att
en hel del de senaste decennierna
gjort vad de kunnat för att rasera
det.
Inte minst nu ser man vad utförsäljningar och privatiseringar ställt
till med. Själv ska jag genomgå en

EMOT

○ Gendarmen som vinkat in mig
till trottoaren ögnar igenom min
utegångblankett, nickar och gör
en antydan till honnör. Hon låter
mig köra vidare. Hade jag tagits på
bar gärning med överträdelse av
det utegångsförbud som gäller tjugotre timmar om dygnet i Frankrike för den som inte yrkesarbetar
eller studerar hade jag fått böta.
Utegångsförbudet infördes den
17 mars och redan har närmare
en halv miljon påföljder utmätts.
Böter utfärdas från 135 euro
(nästan 1 500 kronor) och uppåt.
Återfallsförbrytare kan få höga
böter och till och med ett halvårs
fängelse.

○ Var personlig och förmedla en
tydlig åsikt. Underteckna med
för- och efternamn, samt gärna
titel. Bifoga postadress. Skriv
som längst 3"400 tecken med
blanksteg.
○ Mejl: asikt@dn.se.
Post: DN Åsikt, Dagens Nyheter,
105"15 Stockholm
Sms: 72444. Inled med SKRIV
mellanslag. Normal sms-taxa.
Max 145 tecken.

Mer på dn.se/asikt
”Svenska Fotbollförbundets
beslut att trots smittorisken
tillåta träningsmatcher i fotboll
riskerar att öka spridningen av
coronaviruset.”
Lasse Arvidson, Svärdsjö
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