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Abstract 

The aim of this study is to illuminate images and discourses, in which media describe 
people with disabilities. The purpose of the study will be fulfilled, by answering the 
following questions: Is it possible to discern categories of how people with disabilities 
are described in the media and is it possible to find associations to handicap models? 
We have chosen to focus on how media describe people with physical impairments and 
have made a content analyses of articles, based on the theoretic aim of this study, social 
constructionism, handicap models and earlier research. Underlying the analyses, are six 
articles from two Swedish news papers. The results of our research are divided in three 
categories: assumptions which are taken for granted, hidden meanings and contradicted 
categories. To sum up the results, we have found several categories in Media’s 
description of people with disabilities, and in the articles we have also found 
associations to handicap models. One of the assumptions which are taken for granted is 
that the disability/impairment defines the person. Hidden meanings are found which 
indicates, that people with disabilities doesn’t share the same social position as other 
groups. The articles used in this study are characterised by contradicted categories, the 
most common is where deviations are compared with what is considered to be normal, 
by the prevailing discourses. The articles also show associations to the social and the 
individual model.  
 
 
Keywords: people with disabilities, people with impairments, media, discourse, 

handicap models.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Innehållsförteckning  

 

1. Inledning  6 

1.1 Problemformulering  6 

1.2 Syfte och frågeställningar  7 

1.3 Avgränsningar  8 

 

2. Tidigare forskning  8 

2.1 Sveriges Televisions framställning av personer med 

funktionsnedsättning   8 

2.2 Media och diskursiv diskriminering 9 

2.3 Handikappdiskurser i SVT, 1956-2000 10 

2.4 Funktionsnedsättning i brittisk television 11 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 12 

3.1 Handikappmodeller  12 

3.1.1 Individuella/medicinska modellen 12 

3.1.2 Sociala modellen  13 

 3.1.2.1 Kritik mot den individuella/medicinska och den  13 

             sociala modellen 

3.1.3 Miljörelativa modellen  14 

 3.2 Socialkonstruktionism  14 

3.2.1 Språk  15 

3.2.2 Diskurser  16 

 

4. Metod  17 

4.1 Kvalitativ och kvantitativ forskningsansats 17 

4.2 Validitet och reliabilitet  18 

4.3 Alternativa metoder  19 



 4 

4.4 Dokumentanalys  19 

4.4.1 Källkritik  20 

4.4.2 Vidare diskussion kring dokumentanalys 21 

 4.5 Analys av diskurser  21 

4.5.1 Tillvägagångssätt vid analys av diskurser 22 

4.6 Tillvägagångssätt vid insamling och bearbetning av  

                material  23 

4.7 Arbetsfördelning  24 

4.8 Forskningsetiska överväganden 24 

 

5. Resultat och analys av kategorier och  

Diskurser  25 

5.1 Artikel 1  26 

5.1.1 Förgivettagna uppfattningar 26 

5.1.2 Underliggande meningar  27 

5.1.3 Motsägande kategorier  27 

5.2 Artikel 2  28 

5.2.1 Förgivettagna uppfattningar 28 

5.2.2 Underliggande meningar  29 

5.2.3 Motsägande kategorier  30 

5.3 Artikel 3  31 

 5.3.1 Förgivettagna uppfattningar 31 

5.3.2 Underliggande meningar  31 

5.3.3 Motsägande kategorier  31 

5.4 Artikel 4  32 

5.4.1 Förgivettagna uppfattningar 32 

5.4.2 Underliggande meningar  32 

5.4.3 Motsägande kategorier  33 

5.5 Artikel 5  34 

5.5.1 Förgivettagna uppfattningar 34 

5.5.2 Underliggande meningar  35 

5.5.3 Motsägande kategorier  35 



 5 

5.6 Artikel 6  36 

5.6.1 Förgivettagna uppfattningar 37 

5.6.2 Underliggande meningar  37 

5.6.3 Motsägande kategorier  37 

 

6. Resultat och analys av kopplingar till  

Handikappmodeller  38 

 

7. Sammanfattande reflektioner 39 

 

8. Avslutande diskussion   41 

 

Referenser  44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

1. Inledning 

Medier påverkar människors attityder, genom att de förser oss med information om 

världen (Giddens 2007 sid. 454) och när vi läser texter påverkas och förändras de 

föreställningar som vi har om olika företeelser (Burr 2001 sid. 51). Medier har en 

betydande roll beträffande konstrueringen och rekonstrueringen av samhällets 

diskurser. Det medför att det som skrivs i medier har koppling till socialt arbete. Medias 

framställning av personer och grupper påverkar läsarnas attityder mot dem. Språkets 

användning kan skapa såväl som motverka fördomar och skapar ständigt nya bilder av 

världen som vi lever i. ”Full delaktighet, jämlikhet och människors lika värde” 

(Regeringen 1999/2000 sid. 11) ska genomsyra hela samhället, inklusive medievärlden.  

 

1.1 Problemformulering 

Personer som har funktionsnedsättningar, har genom tiderna varit beroende av hjälp 

från människor i omgivningen för att kunna utföra vardagliga sysslor. Tidigare ansågs 

funktionshinder ligga hos individen som har en funktionsnedsättning och människor 

med och utan funktionsnedsättningar separerades och segregerades ifrån varandra 

(Regeringen 1999/2000 sid. 11). Idag präglas handikappolitiken av ett synsätt där 

funktionshindret uppstår i mötet med omgivningen (FN 1993 sid. 2). Dessa olika sätt att 

se på funktionsnedsättningar och funktionshinder visar på olika perspektiv eller 

handikappmodeller. Handikappmodellerna återkommer vi till i kapitlet om teoretiska 

utgångspunkter.  

 

En målsättning inom nutida handikappolitik är ”full delaktighet, jämlikhet och 

människors lika värde” (Regeringen 1999/2000 sid. 11). Samma budskap finner vi i 

FN:s standardregler, som poängterar att personer med funktionsnedsättningar ”har 

samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare i samhället” (FN 1993 sid. 

5). Även lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, (1993:387 § 5), 

stadgar att jämlikhet och full delaktighet ska råda i samhällslivet. Dokument, lagar och 

riktlinjer markerar att personer som har funktionsnedsättningar ska leva under samma 

förutsättningar som personer utan funktionsnedsättningar. Att dokumenten finns visar 

på att sådana förhållanden inte råder i Sverige och, om så vore, hade inte styrdokument 

behövts. Dessutom tyder det faktum att dokumenten existerar, på att det finns en 

medvetenhet om bristerna. Ljuslinder (2002 sid. 10), som har studerat 
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handikappdiskurser, skriver att trots dokumenten är diskriminering och förtryck en del 

av vardagen för många personer med funktionsnedsättningar. 

 

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB 2006) svarade, år 2006, cirka 20 % av Sveriges 

befolkning att de har en eller flera funktionsnedsättningar. Personerna som svarade var i 

åldrarna 16-64. Funktionsnedsättning definieras i sammanhanget, som att en person inte 

kan ”springa en kortare sträcka och kan dessutom inte stiga på en buss obehindrat eller 

ta en kortare promenad” (SCB 2006).  

 

Enligt Giddens (2007 sid. 454), innefattar massmedia bland annat tidningar, tidskrifter, 

film, radio och tv. Ordet massmedia kommer av att en stor mängd information når 

många människor. Media ger oss information och kunskap och påverkar således 

människors attityder. Vi tolkar detta som, att det som media framställer om 

funktionsnedsättningar och funktionshinder skapar en bild hos mottagaren. Detta 

innebär också att rådande attityder reproduceras eftersom media speglar en bild som 

redan finns. Dock får inte glömmas att media även producerar ny information och nya 

infallsvinklar som kan påverka människors attityder och deras kunskap. Vi anser därför 

att media har möjlighet att påverka livsvillkoren för personer med 

funktionsnedsättningar. Det är anledningen till att vi vill undersöka hur personer med 

funktionsnedsättningar framställs i media.  

 

Anledningen till att vi har valt att analysera dagstidningsartiklar, är att en stor del av 

Sveriges befolkning läser dagstidningar och kan därmed påverkas av det som skrivs. 

SOU:s studier från 2005 visar att en genomsnittlig dag läser 81 % av befolkningen i 

åldrarna 9-79 en dagstidning (SOU 2005:5).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Vårt syfte är att belysa i vilka bilder och diskurser som personer med 

funktionsnedsättningar framställs i media. Frågeställningar som vi vill besvara är: 

- Kan vi särskilja några kategorier om hur personer med funktionsnedsättningar 

framställs?  

- Kan vi se tydliga kopplingar till någon av handikappmodellerna? 
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1.3 Avgränsningar 

Vi har funnit studier som undersöker hur media framställer människor med 

funktionsnedsättningar. Eftersom tidigare studier inte innefattar dagstidningar, har vi 

valt att avgränsa vår medieinsamling till just dagstidningar. När vi söker artiklar, 

kommer vi använda oss av de olika sökorden: ”funktionsnedsättningar”, 

”funktionshinder” och ”handikapp” samt böjningar av dessa ord. Det sistnämna 

begreppet är förlegat och har ersatts med de två första. Trots det väljer vi att använda 

begreppet ”handikapp”, eftersom det kan förekomma i artiklarna. 

 

För att undvika ett alltför omfattande material har vi valt att begränsa studien till att 

omfatta två dagstidningar, varav en är lokal och en är rikstäckande. Med hänsyn till 

anonymitetskravet på samhällsvetenskaplig forskning, väljer vi att inte namnge vilka 

tidningar vi har valt att arbeta med. Vi kommer att använda oss av artiklar från dessa 

tidningar, som är relevanta för studien, och utgår ifrån ett tidsintervall på tre månader.  

 

Ytterligare en avgränsning gör vi beträffande funktionsnedsättning. De senaste åren har 

media debatterat kring psykiska funktionsnedsättningar i samband med kriminalitet och 

rättspsykiatrisk vård. Vi intresserar oss däremot endast av hur media framställer 

personer med fysiska funktionsnedsättningar. Genom att avgränsa studien på detta sätt 

får vi mindre material att analysera och får därmed möjlighet att genomföra mer 

noggranna analyser. Begrepp som vi kommer att använda oss av i studien är handikapp, 

funktionshinder och funktionsnedsättning. Deras innebörd har varierat med tiden och 

får olika betydelser beroende på vilket handikapperspektiv som tillämpas. Dessa 

perspektiv kommer vi att redogöra för i kapitlet om teoretisk utgångspunkt. Innan vi 

redogör för detta, kommer en sammanfattning av tidigare forskning inom ämnet. 

 

2. Tidigare forskning 

2.1 Sveriges Televisions framställning av personer med 

funktionsnedsättning 

Marina Ghersetti (2007 sid. 9, 41f), universitetslektor, har genomfört en undersökning 

som visar hur Sveriges Television (SVT), i aktuella nyhetsprogram, rapporterar om 

funktionsnedsättningar och personer som har en eller flera funktionsnedsättningar. 

Studien visar att funktionsnedsättningar och personer som har en funktionsnedsättning 

är ett sällsynt inslag. Nyhetsinslagen visar en negativ bild, där personerna är i behov av 
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hjälp, är offer och oförmögna att fatta egna beslut eller handla på egen hand. Endast 

sportprogram skiljer sig från ovan nämnda resultat, genom att de ger en positiv 

framställning av personer som har en eller fler funktionsnedsättningar. 

 

Ghersettis studie visar att bristen på inslag om personer som har nedsättningar beror på 

att medier rapporterar vad som berör allmänheten. När nyhetsrapporter visar inslag 

innehållande funktionsnedsättningar är det oftast i egenskap av ett samhälleligt 

problem. Det yttrar sig i att personer med funktionsnedsättningar framställs som en 

grupp med specifika behov och som skiljer sig från den genomsnittliga befolkningen. 

Det förstärker intrycket av ”vi” och ”dem”, vilket Ghersetti hävdar är en grund för 

diskriminering och utanförskap.  

 

Ghersetti (2007 sid. 9, 41f) påtalar att det krävs en annan inställning hos medier och 

handikappförbund för att en förändring av hur media framställer personer som har 

någon typ av funktionsnedsättning och funktionshinder ska ske. Studien visar att det 

behövs större medvetenhet om hur personer som har en funktionsnedsättning framställs 

i media samt att kategoriseringar och stereotypa bilder bör undvikas.  

 

2.2 Media och diskursiv diskriminering  

Camauë och Nohrstedt (2006 sid. 9) menar att media står för en ökande del av att forma 

våra bilder av och kunskap om världen. Tidigare uppfattning om medier och dess 

påverkan på människan, var att medier kontrollerar bland annat hur vi agerar och 

resonerar. Nyare forskning visar på att medier i stället har påverkan på våra upplevelser 

om och hur vi förstår samhället och vad som till exempel är normalt och onormalt.  

 

Boréus (2005 sid. 120ff), F.D docent, skriver om fyra typer av diskursiv diskriminering, 

det vill säga diskriminering genom språk. Den första typen är exkludering, som sker när 

personer eller grupper inte får medverka eller påverka hur frågor i deras intresse 

formuleras. Den mest extrema formen av exkludering är då personerna eller gruppen 

inte ges utrymme i media. De blir således osynliga i diskursen. Den andra formen av 

utestängande handlar om nedvärdering. Exempel på detta kan vara direkt 

nedvärderande yttringar eller skällsord. Ett sätt att uttala sig om en specifik grupp kan 

vara nedvärderande och nedvärdering tillsammans med osynliggörande kan leda till 

negativa stereotypa kategorier. Objektifiering är den tredje typen av diskursiv 

diskriminering. Den innebär att objektifieringen blir diskriminerande när den inte ger en 
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bild av gruppens egna behov. Den fjärde och sista formen är förslag som pekar mot 

icke-språklig negativ särbehandling. Media kan ge en negativ eller positiv bild av 

ämnet som behandlas, genom att vinkla argument och utsagor. Som metod för att 

uppväga för negativ diskriminering kan media välja att osynliggöra problem.  

 

2.3 Handikappdiskurser i SVT, 1956-2000  

Ljuslinder (2002 sid. 10ff), universitetslektor, hävdar i sin avhandling att diskrepansen 

mellan de handikappolitiska målen och dess förverkligande är ett problem. Målen och 

dess tillämpningar måste ha en likartad inriktning. Ljuslinders övergripande frågor i 

avhandlingen handlar om massmedierna. Anledningen är att de utgör en av vår tids 

största politiska arenor och befinner sig mellan officiella politiska dokument och 

konkreta politiska åtgärder. Syftet med att analysera handikappdiskurser i svensk public 

service television under 1956-2000 är att undersöka hur TV-programmen framställer 

personer med funktionsnedsättningar och handikappfrågor.  

 

Ljuslinder finner att endast en till två timmar per tusen sändningstimmar, behandlar 

frågor som rör personer med funktionsnedsättningar. I 75 % av de timmar som rör 

funktionsnedsättningar framträder människor med funktionsnedsättningar, men endast i 

hälften av dem pratar de för sig själva. Ljuslinders studie påvisar att SVT har som syfte 

att presentera personer med funktionsnedsättningar som ”normala”, men på grund av 

journalistiska normer om att framhäva avvikelser, påverkas framställningen därefter. I 

studien kommer Ljuslinder även fram till att den mänskliga kroppen har en stor roll vad 

gäller medias presentation av funktionsnedsättningar. En förklaring är att kroppen anses 

vara den plats där normer och värderingar får sin materiella form. Det är där kön, 

etnicitet och funktionsnedsättningar kommer till uttryck. Kroppen förverkligar på så vis 

samhällets definitioner av det som anses vara normalt och onormalt, rätt och fel, vad 

som accepteras eller inte. Det skildras i medias framställning genom att den 

ofullständiga kroppen hamnar i fokus och individen blir sin kropp. 

 

Ljuslinders studie visar att SVT använder stereotypa bilder av funktionsnedsättningar 

och personer med funktionsnedsättningar. Individerna framställs oftast som hjältar, 

skurkar, som barn eller görs till åtlöje. Personer med funktionsnedsättningar framställs 

med fokus på nedsättningen samtidigt som de representerar en grupp, ”de 

funktionsnedsatta”. Hänsyn tas inte till att livsvillkor kan variera beroende på vilken 

funktionsnedsättning individen har. Ljuslinder menar att media förmedlar denna bild 



 11 

eftersom journalisten på så vis får fram avvikelser. Ljuslinder har sett att det finns 

möjligheter till förändring, då hon har sett porträtt där media lägger fokus på vilka 

förmågor personer med funktionsnedsättningar har i stället för oförmågor.   

 

Personer med funktionsnedsättningar framställs som avvikande och onormala, då media 

fokuserar på vad dessa personer inte kan eller inte klarar av, för att uppnå det som anses 

vara normalt. Personer med funktionsnedsättningar presenteras som ”de andra”, de 

betraktas som olika och ges ett annat värde. Anledningen är människors rädsla för det 

som är dem obekant. Det kan leda till sociala positioner och på så vis rättfärdigas 

ojämlikt bemötande. Risken finns att SVT, genom att upprepa en enda bild, befäster 

uppfattningen av personer med funktionsnedsättningar som ”de andra” (sid. 163, 186f). 

SVT:s framställning motverkar de handikappolitiska målen, vilket medför att andra 

förhållningssätt än de som framställs i de politiska målen tillämpas. Ljuslinder menar 

att vi måste ändra värderingar och bemötande av det som är annorlunda, för att inte 

hindra de möjligheter som finns för att förverkliga de handikappolitiska målen (Ibid. 

sid. 164).  

 

2.4 Funktionsnedsättningar i Brittisk television  

Ann Pointon (1997 sid. 84ff), skriver att Brittisk television i form av dokumentärer inte 

har haft samma ansvar som film och andra TV-program för framställningen av personer 

med funktionsnedsättning. Orsaken är att samhället inte har erkänt den växande 

organiseringen av personer med funktionsnedsättningar samt bristen på politisk 

känslighet. Dessutom undviks ämnet och personer med funktionsnedsättningars åsikter 

avvisas, då de anses vara irrelevanta eller för politiskt korrekta.  

 

Pointon skriver att dokumentärer handlar om ”riktiga människor”, men det faktum att 

producenterna säger att personer med funktionsnedsättningar är med för att utmana 

stereotypa bilder, medför att utmaningen faller. Det går inte att förändra bilderna om de 

reproduceras och fokus ligger på skillnader i kroppen. Hon skriver: ”The focus of the 

traditional ‘disability’ documentary is the experience of the disabled individual, there is 

rarely a challenge to the system within which that individual operates” (Ann Pointon 

1997 sid. 85).  

 

I studien kan Pointon urskilja fyra teman i framställningen av personer med 

funktionsnedsättningar. De fyra teman är förvandling, tragedi, normalisering och 
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spektakel. Läggs fokus på förvandling övertygas publiken att en kroppslig förändring 

till det bättre ska ske. Dessa dokumentärer kan ge sken av att personen med en 

funktionsnedsättning är i centrum. Den egentliga hjälten är däremot ofta en doktor, den 

som förvandlar. Är temat för dokumentären tragedi, framställs en kropp som försämras. 

Beträffande normalisering, innebär det att personer med funktionsnedsättningar är som 

alla andra. Dokumentärerna tenderar att belysa livsfilosofin hos en person med en 

funktionsnedsättning. Det handlar om social förmåga, personlighet, förmågan att 

acceptera situationen och anpassa sig själv. Det sista temat, spektakel, kommer av att 

producenterna upprepade gånger och utan anledning exponerar funktionsnedsatta 

kroppar. Pointon menar att det är ett personligt intrång och bristen på respekt för 

individen står i centrum. Även om ordet ”freak” inte används i presentationen, skildras 

funktionsnedsättningar som onaturliga. Medias framställning är kulturella 

konstföreställningar som kan stärka eller underminera kulturellt förtyck. Pointon 

påvisar att de bilder som media producerar eller inte producerar är viktiga för 

delaktigheten i samhället.  

 

Gemensamt för de olika studier som vi här har redogjort för, är att de visar på bilder, 

tolkningar, eller med ett annat ord, diskurser och inte på en observerbar ”sanning”. Det 

för oss in på våra vetenskapsteoretiska utgångspunkter.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Handikappmodeller 

I denna studie använder vi oss av socialstyrelsens definition av funktionsnedsättning 

som lyder: ”nedsättning av fysiskt, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga” 

(Socialstyrelsen 2008a). Definitionen av funktionshinder är ”begränsning som en 

funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen” (Socialstyrelsen 

2008a). Ett funktionshinder uppstår när en person med nedsatt funktionsförmåga möter 

en bristfällig omgivning (Socialstyrelsen 2008b). För vidare förståelse för vår 

begreppsanvändning kommer vi att redogöra för olika centrala perspektiv inom ämnet.  

 

3.1.1 Individuella/medicinska modellen  

Enligt den individuella modellen ligger problematiken hos individen och i dennes 

funktionella begränsningar. En funktionsnedsättning kan uppenbaras hos vem som 

helst, som inte har turen med sig (Oliver 1996 sid.32f). Enligt denna modell anses 
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funktionshindret vara biologiskt eller medicinskt (Hjelmquist 2005 sid. 38) och med 

individuell medicinsk behandling ska individen kunna anpassa sig efter rådande 

förhållanden (Socialstyrelsen 2003 sid. 23). När funktionsnedsättningen inte kan botas 

är det upp till individen att acceptera situationen eller förneka funktionsnedsättningen 

(Pointon & Davies 1997 sid. 1). 

 

3.1.2  Sociala modellen  

Michael Oliver (1996 sid. 32f), professor i handikappvetenskap, beskriver den sociala 

modellen, vilken råder bland annat i Storbritannien. Modellen förnekar inte att 

funktionsnedsättningar kan medföra problem. Till skillnad från ovan nämnda modell, 

placeras här problemet hos samhället. Upplevelsen av ett funktionshinder uppstår när 

samhället inte tar hänsyn till individuella behov och inte anpassar samhället för alla. Det 

innebär att funktionhinder skapas i situationer då samhället utgör begränsningar, som 

till exempel fördomar, segregerad utbildning och otillgängliga platser. Detta beskrivs 

genom följande citat som kommer ifrån en organisation kallad the Union of the 

physically impaired against degregation (UPIAS): 

 

”In our view it is society which disables phsysically impaired people. Disability 

is something imposed on top of our impairments by the way we are 

unnecessarily isolated and excluded from full participation in society. Disabled 

people are therefore an oppressed group in society”. (UPIAS 1976, sid. 14) 

 

3.1.2.1 Kritik mot den individuella/medicinska och den sociala modellen 

Oliver (1996 sid. 34) ger exempel på hur de olika modellerna skiljer sig åt. Den 

individuella modellen talar om individuell behandling, medan den sociala modellens 

motsvarighet är socialt handlande. Andra exempel är vård respektive rättigheter, 

kontroll respektive val och anpassning hos individen respektive förändring i samhället.  

 

Shakespeare (2007 sid. 1f, 29, 50f, 65ff) kritiserar den sociala modellen genom att 

påpeka att den inte räcker för att personer med och utan funktionsnedsättningar ska vara 

jämlika. Han menar att den sociala modellen inte är så framgångsrik som många anser, 

utan den ger en begränsad och felaktig beskrivning av begreppet funktionshinder. Till 

skillnad från den sociala modellen, hävdar Shakespeare att en person med en 

funktionsnedsättning inte kan undvika ett funktionshinder. En tillgänglig värld innebär 

inte jämlikhet för personer med eller utan funktionsnedsättningar eftersom en person 

som har en funktionsnedsättning till exempel inte kan välja att vara utan rullstol. Ett 
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funktionshinder beror på samhället och människors kroppar. Att ta bort fysiska hinder 

och diskriminering medför inte att alla problem försvinner. Shakespeare beskriver det 

med hjälp av bland annat följande exempel: med vissa funktionsnedsättningar följer 

extra kostnader på grund av redskap, kost och värme. Ett annat exempel är, om 

diskrimineringen på arbetsmarknaden försvinner, innebär det inte att personer med eller 

utan en funktionsnedsättning kan jobba under samma villkor. Vissa nedsättningar 

medför till exempel att personerna inte kan jobba hela dagar, i vissa miljöer eller med 

vissa arbetsuppgifter. Alla människor är inte lika och har inte samma begränsningar och 

möjligheter.  

 

3.1.3 Miljörelativ modell  

I Sverige tillämpas främst en kombination av ovan nämnda modeller, med betoning på 

vikten av att skilja på individuella och miljörelaterade faktorer. Enligt denna modell 

behöver inte en funktionsnedsättning innebära ett funktionshinder. Ett funktionshinder 

uppstår när en person med nedsatt funktionsförmåga möter en bristfällig omgivning 

(Socialstyrelsen 2008b). Socialstyrelsens tidigare nämnda definition av 

funktionsnedsättning och funktionshinder genomsyras i den miljörelativa modellen. Vi 

har tidigare skrivit att vi kommer att använda oss av dessa begrepp och begreppen i 

tidigare forskning har omarbetats för att använda enhetliga begrepp. Detta har inte 

påverkat textens innebörd.   

 

3.2 Socialkonstruktionism 

Definitionen av den teoretiska inriktningen kallad socialkonstruktionism varierar 

beroende på författare. Burr (2001 sid.2ff) menar att ansatser som passar in i någon av 

följande inriktningar, kan anses vara socialkonstruktionistiska. Den första inriktningen 

handlar om att vara kritisk till och reflektera över våra uppfattningar om världen. Burr 

tar ”kön” som exempel på hur vi kategoriserar människor. Ett alternativt sätt vore att 

dela in människor efter längd. Den andra inriktningen handlar om att människor förstår 

världen olika beroende vilka kulturella och historiska kontexter som de lever i. En 

viktig aspekt är att inte ta för givet att vår världssyn är bättre än andras. Kunskap är 

ämnet i den tredje inriktningen. Genom dagliga interaktioner med människor 

konstrueras våra versioner av verkligheten. Kunskap, versioner av sanning och hur vi 

förstår världen härstammar således inte från objektiva observationer, utan från sociala 

processer och interaktioner med andra människor. Varje social konstruktion resulterar i 

olika typer av handlingar. Exempel på det är till exempel alkoholism, som tidigare 
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ansågs vara ett brott. Resultat på den typen av social konstruktion, var att försätta 

alkoholister i fångenskap. En förändring har skett som gör att alkoholister inte alltid är 

ansvariga för sina handlingar, utan offer för ett missbruk. Handlingarna blir därefter och 

alkoholister erbjuds hjälp i stället för fångenskap.  

 

Enligt socialkonstruktionismen är världen, samt människorna i den, produkter av 

sociala processer. De historiska och kulturella kontexterna påverkar vilken bild vi har 

av kunskap, vilket resulterar i att en absolut sanning inte går att finna. All kunskap 

kommer från olika synviklar och perspektiv av världen. 

 

3.2.1 Språk 

Språk är en viktig del av socialkonstruktionismen. Språket är, förutom ett sätt att 

uttrycka sig, även ett medel som konstruerar världen. Det gör att språkanvändning kan 

anses vara en social handling. Burr hävdar att vår förståelse för världen härstammar från 

interaktion med andra. Vidare informerar hon om att vi, när vi föds, präglas av 

människor i vår omgivning och deras språkliga ramar och kategorier. När vårt språk 

sedan utvecklas använder vi samma språk och kategorier för att uttrycka oss och 

beskriva världen. Det innebär att språket dagligen reproduceras av alla som delar 

samma språk och kultur. Språket förser oss med kategorier, koncept och tankar (Burr 

2001 sid. 1-7). 

 

Sociala konstruktioner, som är rotade i språket, har skapat bilden av människan. Även 

människors natur, tankar, känslor och erfarenheter är resultat av språket. Ett traditionellt 

sätt att se på språkanvändning är att den uttrycker känslor. Då utgår vi från att 

människan och personligheten finns från födseln, fristående från de ord som används 

för att uttrycka dem. Det skiljer sig från det socialkonstruktionistiska sättet att tänka. 

Burr skriver om två inriktningar inom socialkonstruktionismen.  

 

Poststrukturalismen menar att människan är konstruerad genom språket och det är 

språket som skapar bilden av människan. Människan som kategori skulle inte existera 

utan språket. Eftersom vi föds in i en värld där ett visst språk används, tvingas vi förstå 

oss själva genom de termer, kategorier och koncept som finns. Burr redogör för en 

hypotes som handlar om att språket bestämmer hur vi tänker. Om det inte finns ett ord 

för att beskriva till exempel en känsla, så existerar inte känslan. Genom språket blir 

känslan tillgänglig och det ger möjlighet att strukturera våra erfarenheter. Det sätt som 
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språket är strukturerat på avgör därför hur vi strukturerar våra erfarenheter (Burr 2001 

sid. 32ff). 

 

Burr (2001 sid. 36ff) redogör även för det andra synsättet, strukturalism. Enligt detta 

synsätt får varje ord två betydelser, det uttalade ordet och det ord som det refereras till. 

Eftersom de kan vara abstrakta (till exempel äktenskap) eller konkreta (till exempel 

hund) syftar man till konceptet i stället för objektet. Det innebär att vi syftar till hela 

konceptet, våra föreställningar om en hund och inte bara det fysiska föremålet. Ord som 

används för att beskriva ett koncept är endast en allmänt accepterad uppfattning. 

Egentligen skulle vilket ord som helst kunna användas, så länge alla har samma 

uppfattning om dess innebörd. Ett koncept får bara betydelse i relation till andra 

koncept. ”Hund” får endast betydelse och bestämmelse i relation till ”katt”. Enligt 

strukturalismen har ord alltid samma betydelse. Burr menar att detta sätt att tänka faller 

då det inte förklarar hur ord förändras över tid eller hur ord får olika betydelse beroende 

på vem som säger det, till vem och i vilket sammanhang.  

 

Detta diskuteras i poststrukturalismen, vilken hävdar att ord, meningar med mera 

varierar över tid, mellan kontexter och personer. Vi kan ha flera versioner eller roller av 

oss själva, beroende på vilket sammanhang som vi befinner oss i. Versionerna 

konstrueras genom språkliga utbyten mellan människor. Det är i utbyte med människor 

som vi skapar våra ”personer”. Varje gång vi ringer till någon eller läser, är alla som 

aktivt eller passivt deltar i utbytet, delaktiga i processen att konstruera eller rekonstruera 

sig själva (Burr 2001 sid. 39ff).  

 

I vår studie kommer vi att använda oss av ett socialkonstruktionistiskt synsätt där 

språket är centralt. Som vi skrivit ovan skapas våra personer i språkligt utbyte med 

andra människor. Detsamma gäller vår föreställning av olika koncept eller diskurser. Vi 

kommer i vår studie utgå ifrån att en person vid läsning av en artikel är delaktig i 

processen att konstruera eller rekonstruera rådande diskurser. För att tydliggöra detta 

kommer vi nedan att redogöra för diskurser.  

 

3.2.2 Diskurser 

En persons text eller tal speglar inte deras inre personlighet eller attityder, utan 

uttrycker diskurser. Diskurser refererar till meningar (betydelser), metaforer, 

representationer till exempel i form av tidningsartiklar, bilder, historier, påståenden med 
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mera, som tillsammans producerar en speciell version av ett koncept ( Burr 2001 sid. 

50f). Diskurser syftar till en speciell bild som är påverkad av olika skeenden, ett 

speciellt sätt att presentera det eller dem i ett speciellt ljus. Eftersom språk kan tolkas på 

olika sätt, så gäller det även diskurser. Orden som används har olika betydelser 

beroende på diskursens kontext. Poängen är att flera diskurser omringar ett koncept då 

varje diskurs lägger fokus på olika saker, problem eller inriktningar för funderingar. Det 

innebär att diskurser, skrivet eller sagt, syftar till att konstruera fenomen i vår värld och 

olika diskurser konstruerar dem på olika sätt. Diskurser finns i det som människor 

uttrycker och det som vi uttrycker är beroende av diskursen och dess kontext för att få 

betydelse. Varje diskurs ger anspråk på att vara den riktiga versionen.  

 

Diskurser är inte abstrakta idéer utan de är nära sammankopplade till samhällets 

organisering och strukturer. Sätten att strukturera samhället praktiseras varje dag, på 

grund av människans handlande. Ett exempel är att utbildning praktiseras när barn sitter 

i klassrummet eller när dem skolkar. Viktigt är dock att inte förutsätta att de diskurser 

som för tillfället dominerar kommer att göra det för evigt, diskurser förändras i takt med 

samhällets omorganisering. Tillgängliga diskurser formar människors identiteter och 

föreställningar. Presenteras ojämlikheter som rättvisa eller naturliga kan 

representationerna av människor tjäna till att stödja maktskillnader. Det medför att 

diskurser har en politisk effekt. Detta leder till att de föreställningar som uttrycks i 

samhället påverkar hur folk handlar, om de tar kontroll eller låter sig kontrolleras. 

 

Nu är vi framme vid vår redogörelse av hur vi har gått tillväga under studien. Vi börjar 

med en mer allmän beskrivning för att visa hur vi ringar in den för vårt examensarbete 

lämpliga forskningsmetoden, dokumentanalys.  

 

4. Metod 

4.1 Kvalitativ och kvantitativ forskningsansats 

Kännetecken för den kvalitativa forskningsansatsen är att söka djupare förståelse och 

skapa närhet till det fenomen eller den/de personerna som studeras. För att åstadkomma 

detta behöver forskaren se fenomenet ur respondenternas perspektiv. Den kvantitativa 

forskningsansatsen skiljer sig från den förstnämnda genom att forskaren ska ha distans 

till det som studeras, genom att inte bli en del av fenomenet. Till skillnad från den 

kvalitativa ansatsen, används den kvantitativa oftast för att få ytligare information från 
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många informanter och söker efter generaliserbarhet samt förklaringar. Ansatsen 

förknippas ofta med vetenskaplig objektivitet, men även kvantitativ forskning har 

begränsningar (Holme & Solvang 1997 sid. 78, 92f, 150f). 

Sjöberg (2008 sid. 15, 24) menar att kvalitativa och kvantitativa metoder är lika aktuella 

för att skapa förståelse för samhällen och relationer. Dessutom poängterar hon att den 

ena ansatsen inte är mer vetenskaplig än den andra. Trots det, anser många forskare, 

enligt Jacobsson (2008 sid.163, 174f), att vetenskaplighet endast kan nås genom 

kvantitativa metoder. Att kombinera ansatserna är ett alternativ för den som vill 

genomföra en studie som tilltalar forskare från båda ansatserna. Ett exempel på hur 

ansatserna kan kombineras är att Jacobsson ofta, i forskningens inledningsfas, med 

hjälp av siffror och tabeller lär känna sitt kvalitativa material, även om hon inte alltid 

använder kvantitativa resultatredovisningar. 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsansats eftersom vi söker djupare 

information från ett mindre material. Vi strävar inte efter ett generaliserbart resultat, 

vilket inte heller är möjligt genom att analysera ett fåtal tidningsartiklar. Diskussioner 

som hänger samman med val av ansats är om tillvägagångssättet i studien är pålitligt 

och giltigt. Därför följer en redogörelse för dessa begrepp.  

4.2 Validitet och reliabilitet 

När validitet diskuteras i en undersökning handlar det om huruvida studien undersöker 

det som den avser att mäta. Ett annat begrepp som ofta används i sammanhanget är 

reliabilitet, som tar upp hur väl studien mäter det som mäts. Begreppen används bland 

annat för att argumentera för en undersöknings kvalitet (Jacobsson 2008 sid. 165, 

Robson 2002 sid. 101f) och tillämpas bäst i studier där en kvantitativ forskningsansats 

tillämpas. Sjöberg (2008 sid. 24) kritiserar därför användandet av begrepp som validitet 

och reliabilitet i kvalitativa studier. Jacobsson (2008 sid. 165f, 168, 170) menar att 

forskare som ska tillämpa begreppen i kvalitativa studier sällan lyckas redogöra för dem 

på ett sätt som stärker studiens kvalitet. Vidare skriver hon att pålitlighet och giltighet i 

stället nås genom att forskaren ger noggranna beskrivelser och argument för den egna 

studiens metodologiska dilemman, fördelar och nackdelar. En aspekt som vanligtvis 

diskuteras är forskarens egen påverkan under materialinsamling och analys. Jacobsson 

(2008. sid.166) menar då på att forskaren överväger det genom att analysera situationen 

och dess kontext. Genom att göra noggranna genomgångar av fördelar och nackdelar 
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med studien och dess tillvägagångssätt kommer vi i vår undersökning att stärka 

kvaliteten. 

När det gäller vår studie uppkom efter justeringar valideringsproblem, då vi tog bort 

alla citat med tanke på de forskningsetiska principerna. Vi undanhöll på så vis all vår 

empiri och det gick inte att avgöra om vi funnit det resultat som vi redogjort för. Vi var 

tvungna att göra en avvägning mellan kraven på validitet och anonymitet. Det betyder 

att vi inte kan bifoga hela texter och att vi har utelämnat egennamn, karaktäriserande 

ord och fraser samt väljer att inte identifiera tidningarna. Vi har så långt som möjligt 

försökt att validera med att visa citat, men vi låter de forskningsetiska principerna väga 

tyngre än kravet på att visa upp text som kan äventyra enskilda personers anonymitet. 

4.3 Alternativa metoder 

Valet av metod för undersökningen beror på vilken information som efterfrågas. Söker 

forskaren mer djupgående information från en mindre grupp människor är intervjuer ett 

bra alternativ (Denscombe 2008 sid. 130ff). Vårt syfte är att granska hur media 

framställer personer som har en funktionsnedsättning. Om vi skulle använda oss av 

intervjuer mäts inte det som vi enligt syftet avser att mäta. Vi anser inte heller att 

observationer skulle besvara vårt syfte. Observationer bygger på det forskaren ser vid 

en direkt observation av en händelse eller en situation (Denscombe 2008 sid. 165, 

Robson 2008 sid. 310). Vi kan inte genom att observera människor granska hur media 

framställer personer med funktionsnedsättningar. Vi anser inte heller det relevant att 

genomföra en studie som bygger på frågeformulär, då vi inte söker en generell bild utan 

vill nå en djupare bild och finna eventuella undermeningar. Enligt Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen (2008 sid. 17) kan enkäter fastställa samband mellan olika variabler. Dock 

skulle det vara svårt att ställa frågor kring funktionsnedsättning och media på ett sätt 

som inte är ledande eller påverkar studiens kvalitet. Efter en kort genomgång av andra 

alternativa metoder kommer vi att fördjupa oss i den metod som vi har valt att använda 

oss av.  

 

4.4 Dokumentanalys 

Det finns två olika typer av dokument, skrivna och oskrivna. Till skrivna dokument hör 

bland annat böcker, tidningar, notiser och brev. Exempel på oskrivna dokument är 

filmer, tv-program, bilder, ritningar och fotografier. Vid användning av 
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dokumentanalys som metod, ligger fokus oftast på att analysera dokumentets innehåll 

(Robson 2008 sid. 348f).  

 

Till skillnad från metoder som intervjuer, observationer och enkäter kan forskare som 

arbetar med dokumentanalys använda dokument som är producerade för ett annat syfte 

än den aktuella undersökningen. Det studerade materialet interagerar inte med forskaren 

eftersom dokumentet inte förändras av att det används (ibid. sid. 348f). Däremot kan 

materialets betydelse variera genom att olika forskare gör olika tolkningar av texten, då 

varje individ tolkar utefter sina personliga erfarenheter. Billquist och Johnsson (2007 

sid. 5f) diskuterar nackdelen med att ett dokument inte är producerat för 

forskningsändamålet och menar att det är svårt att styrka äktheten i dokumentet. Det går 

inte att på förhand avgöra om dokumentet behandlar det som ska undersökas, vilket 

medför att kvaliteten kan försämras. Detta har vi märkt tydligt under 

materialinsamlingen. Vi har läst ett flertal artiklar som inte har varit aktuella för vår 

studie, men detta har inte försämrat kvaliteten. Anledningen är att en genomgång av 

samtliga artiklar utefter våra avgränsningar, har medfört att endast relevanta artiklar har 

analyserats.  

 

4.4.1 Källkritik 

När dokument analyseras bör forskaren vara källkritisk och värdera innehållet. Billquist 

och Johnsson (2007 sid. 6f) redogör för Scotts fyra värderingskriterier: tillförlitlighet, 

trovärdighet, representativitet och mening/betydelse. Första kriteriet behandlar huruvida 

dokumentet är ett originaldokument och om det går att styrka att undertecknade 

författaren verkligen har skrivit det. När trovärdigheten diskuteras ställs frågor som 

vem, varför, när, till eller åt vem har dokumentet skrivits. Billquist och Johnsson (2007 

sid. 8) refererar till Hollander, som menar att forskaren bör vara uppmärksam på att 

dokumentförfattare ofta använder vaga, enkla och stereotypa uttryck. Dessutom bör 

forskaren, enligt Scott, fråga sig i vilket sammanhang dokumentet skrevs. 

Representativiteten handlar om huruvida dokumentet kan representera andra dokument 

av samma slag. Sista kriteriet, mening och betydelse, syftar till om forskaren kan förstå 

dokumentet. Dokumentet påverkas av den kontext det skapas i och av vem som har 

skrivit det. Först när dokumentet sätts i ett sammanhang får det betydelse (ibid. sid. 6f). 

  

I vår studie är det irrelevant huruvida artiklarna är originaldokument eller inte. Det som 

har betydelse är om dokumenten har publicerats, vilket de har då de har funnits på 
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tidningarnas hemsidor. Detta innebär också att vem som har författat dokumenten inte 

heller är av betydelse. Burr (2001 sid. 50) talar om att även skriven text, i detta fall 

artiklar, inte speglar författarens eller intervjupersonens personliga åsikter eller 

erfarenheter, utan ger uttryck för samhällets diskurser. Beträffande uppmärksamhet på 

stereotypa uttryck och kategorier, är detta aspekter som vi har beaktat och utgått ifrån. 

Vi vill i vår studie undersöka om det i artiklarna går att utläsa stereotypa utryck eller 

kategorier eftersom de döljer samhällets diskurser. 

 

Billquist och Johnsson tar även upp fördelar med att analysera dokument. Till att börja 

med är dokument lättillgängliga och studien är diskret på så vis att inte fler än forskaren 

involveras. Risk för bortfall minimeras (ibid. sid. 13f) eftersom insamlade dokument 

finns på plats. Billquist och Johnsson (2007 sid. 13f) redogör vidare för att många 

etiska svårigheter undviks. Materialet är konstant och påverkas inte med tiden. Till 

exempel kan minnen förändras under tidens gång, vilket gör det svårt för en person att 

återge en händelse på ett korrekt sätt. Dessutom innebär en dokumentanalys att studien 

lättare kan återupprepas då materialet finns tillgängligt. 

 

4.4.2 Vidare diskussion kring dokumentanalys 

Människors attityder påverkas till stor del av media, eftersom media ger oss information 

och kunskap (Giddens 2007 sid. 454). I vår studie, som vi nämnt tidigare, kommer vi att 

genomföra en dokumentanalys. Denna metod faller sig mest naturlig då vi har som syfte 

att granska tidningsartiklar.  

 

Som vi tidigare nämnde är texter uttryck för samhällets rådande diskurser (Burr 2001 

sid. 50). Eftersom vi är en del av samhället kommer dessa diskurser tillsammans med 

våra teoretiska utgångspunkter styra analysen. Vi är medvetna om att våra värderingar 

kring till exempel begreppsanvändning kan skilja sig från journalistens och vi anser att 

medvetenheten stärker kvaliteten. Medvetenheten gör förhoppningsvis så att vi lättare 

håller oss till undersökningens syfte.  

 

4.5 Analys av diskurser 

Burr (2001 sid. 159ff) menar att forskning måste fokusera på språk eftersom språkets 

effekter är av stor betydelse för socialkonstruktionister. Ett sätt att studera språk är att 

analysera diskurserna som uttrycks. Enligt socialkonstruktionismen finns ingen sanning 

eftersom diskurser har olika betydelser beroende på kontext, historisk tidpunkt och vem 
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som uttrycker vad. Socialkonstruktionismen menar därför att människan inte kan möta 

världen helt förutsättningslöst. Forskaren bör vara medveten om sin påverkan då denne 

interagerar med studien.  

 

Dekonstruktion refererar till försök att dela upp texter för att se hur de är konstruerade. 

Detta för att synliggöra speciella föreställningar av människor och deras handlingar. 

Dekonstruktion sker av texter inom samma ämne för att se om de och i så fall på vilket 

sätt de innehåller dolda motsägelser. På så vis vill forskaren påvisa att texten leder 

läsaren till att acceptera de antaganden som texten innehåller. Ett sätt att dekonstruera 

en text är genom en analys av diskurser, där rådande diskurser som till exempel kön, 

sexualitet, funktionshinder undersöks och ämnets identitet och politiska delaktighet 

kommer till känna. Alla texter kan dekonstrueras för att skildra de diskurser som ligger 

bakom texten. Att identifiera diskurser består till stor del av intuitiva och tolkande 

processer. När forskaren ska dekonstruera en text är det essentiellt att granska det som 

skrivits men också det som inte uttrycks i texten (Burr 2001 sid. 159ff).  

 

4.5.1 Tillvägagångssätt vid analys av diskurser 

Även om forskare ofta hävdar att de har använt procedurer för kodning av analysen är 

dessa inte alltid beskrivna och ofta läggs inte tyngd på hur analysen är genomförd. 

Detta är vanliga misstag i analyser av diskurser. Burr ger ett exempel på hur hon har 

genomfört en analys av en text, första steget var att upprepade gånger långsamt och 

noggrant läsa texten. Under tiden sökte hon efter återkommande teman, 

sammanhängande påståenden eller fraser som tycks prata om eller representera 

skeenden på liknande sätt, metaforer och ord som är värdeladdade, detta inkluderar 

underliggande ord och fraser som tycks skapa en speciell bild och att lista upp dem på 

ett papper för att få en bättre överblick. Hon letade efter likheter och skillnader och 

frågade vilka bilder och associationer som metaforerna gav och om det fanns några 

motsägelser. En viktig fråga var också vilka bilder och sätt att tänka om dessa skeenden 

som förnekades eller förtrycktes i representationen. Ofta dyker samma ord eller fraser 

upp som potentiella exempel på olika teman eller diskurser. I denna analys kan ett ord 

falla i olika kategorier och därmed få olika betydelser tillskillnad från innehållsanalys 

där ord bara kan ha en betydelse.  
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4.6 Tillvägagångssätt vid insamling och bearbetning av material 

Vi har letat information till vår studie under nästan hela uppsatstiden. Med tiden har vi 

insett att relevant forskning kring tidningars framställning av personer med 

funktionsnedsättningar inte går att finna. Dock har vi funnit tidigare forskning kring 

TV:s framställning av personer med funktionsnedsättningar. Det är en av anledningarna 

till att vi har valt att studera detta ämne och det är även en anledning till att vi har lagt 

mycket tid kring den här delen av uppsatsen.  

 

Som vi har nämnt är syftet med vår studie, att belysa i vilka bilder och diskurser som 

människor med funktionsnedsättningar framställs i media. Inledningsvis tittade vi över 

hur många dagstidningar som finns i Sverige. Därefter valde vi att utföra vår studie på 

en lokal dagstidning och en större mer landsomfattande tidning. Som vi nämnde i 

avgränsningarna kommer vi på grund av det forskningsetiska kravet, anonymitet, inte 

namnge tidningarna som vi tagit artiklarna ifrån.  

 

Arbetet med att finna artiklar som kan besvara vårt syfte har varit tidskrävande och 

svårt. Vi har varit på Kalmars huvudbibliotek och läst igenom tidningar för en månad, 

men vi kom fram till att tidsåtgången var för stor. Vi har genomfört artikelsökningar, 

vilket gav oss endast ett fåtal träffar, vilka var irrelevanta då de flesta inte berörde några 

av de utvalda tidningarna. Artiklarna från de aktuella tidningarna uppfyllde inte de krav 

som vi hade. Vi har efter hjälp från bibliotekarie kommit fram till att det bästa 

tillvägagångssättet för att hitta artiklar är söka på tidningarnas hemsidor. En nackdel 

med detta förfarande är att hemsidorna inte ger tillgång till alla artiklar som har 

publicerats i tidningarnas pappersform, vilket kan ha gjort att antalet träffar minskade. 

Dock har alla artiklar som finns på hemsidorna publicerats i pappersform. Därför har de 

som läser tidningen i pappersform även haft möjlighet att läsa de artiklar som studien 

bygger på. Vi har använt samtliga sökord vid varje söktillfälle: Handikapp, 

handikappad, handikappade, funktionshinder, funktionshindrad, funktionshindrade, 

funktionsnedsättning, funktionsnedsatt, funktionsnedsättningar, funktionsnedsatta. 

 

Vi valde att skriva ut samtliga sökord trots att den rikstäckande tidningen har en 

trunkeringsfunktion. Anledningen är att vi ville söka på samma förutsättningar. När vi 

sökte efter dessa ord under perioden 2008-09-30 till och med 2008-11-30 fick vi 46 

träffar från den ena tidningen och 33 träffar från den andra. Efter genomläsning av 

samtliga kunde vi konstatera att de flesta inte var användbara. Vi valde bort artiklar där 
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funktionsnedsättning eller något av våra andra sökord bara nämnts, artiklar som 

behandlar psykiska funktionsnedsättningar, artiklar där de används i, för vår studie, 

irrelevanta sportsammanhang, till exempel ordet handikapp används ofta i artiklar som 

gäller golf. Vi har även valt att inte använda oss av debattartiklar, recensioner, chatt 

eller insändare. Efter första sökningen utökades tidsintervallen med ytterligare en 

månad, 2008-08-30 till och med 2008-09-30. Detta gav ytterligare 42 träffar, 

sammanlagt 75 träffar från den ena tidningen och 36 träffar, sammanlagt 82 träffar från 

den andra tidningen. Samtliga 157 artiklar har lästs igenom för att få ett representativt 

urval. Vid läsning av dessa utfördes kommentarer om i vilka sammanhang som våra 

sökord förekom, samt vilken typ av artikel det rörde sig om. När vi funnit relevanta 

artiklar, påbörjades analysen vilken genomfördes med koppling till tidigare forskning 

och den teoretiska utgångspunkten.  

 

Analysen genomfördes med utgångspunkt ur Burrs (2001 sid. 168) exempel på hur 

analys av diskurser kan genomföras. Vi läste artiklarna upprepade gånger var för sig för 

att lokalisera återkommande teman, begrepp och motsägelser. I nästa skede skrevs detta 

ner och vi diskuterade tillsammans kring vad vi hade funnit samt olika infallsvinklar 

och tolkningssätt. Dessa redogör vi för i resultat- och analys kapitlet.  

 

4.7 Arbetsfördelning 

Vi har valt att fördela arbetet på ett sätt som gör att vi tillsammans har det huvudsakliga 

ansvaret för uppsatsskrivandet. Information har samlats in tillsammans, men för att 

minska lästiden har vi delat upp materialet kring tidigare forskning och 

handikappmodeller. Pernilla har haft huvudansvaret för handikappmodellerna och 

tidigare forskning medan Maria har ägnat mest tid åt tidigare forskning och metod. För 

att båda ska få kunskap inom samtliga delar och för att båda vill vara lika delaktiga i 

arbetet har vi tillsammans gått igenom det som skrivits var för sig. Ändringar och 

tillägg har på så vis genomförts tillsammans.  

 

4.8 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiken handlar om avvägningen mellan forskningskravet och individskyddet. 

Här diskuteras var gränsen går mellan vad som är bra forskning och den forskning som 

är moraliskt riktig. För samhällsvetenskaplig forskning gäller forskningsetiska 

principer. Informationskravet innebär bland annat att de som deltar i undersökningen 
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ska informeras om vad studien innebär. Samtyckeskravet går ut på att deltagaren själv 

ska bestämma över sin medverkan och konfidentialitetskravet beaktar att deltagarna ska 

få medverka anonymt. Nyttjandekravet innebär att uppgifter kring enskilda personer 

som deltar i studien endast får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2008-10-23 

sid. 6ff). Inledningsvis ansåg vi att dessa krav inte var aktuella i vår studie, då vi endast 

använder offentligt material som redan är publicerat. Med tiden kom vi till insikt att vi 

använder artiklarna i ett annat syfte än dess ursprungliga avsikt, vilket gav oss 

anledning att överväga de forskningsetiska kraven. Vi har inte som syfte att objektifiera 

personerna som berörs i artiklarna. Genom att analysera språket finner vi samhällets 

diskurser. Ett problem är att personerna som berörs kan uppleva det som att vi 

förvränger deras personliga egenskaper. Personer som berörs i artiklarna kan, liksom 

journalisterna, finna det stötande att vi analyserar deras verk. Eftersom vi bland annat 

söker underliggande meningar i artiklarna ser vi bortom det som personen säger. Burr 

(2001 sid 51) menar att det som människor skriver och säger inte är uttryck för deras 

personliga åsikter, utan samhällets föreställning om olika företeelser. Genom att 

förtydliga detta tillskriver vi inte personerna fördomar som de kanske inte har, utan 

framhåller samhällets syn på funktionsnedsättningar och funktionshinder. För att 

undvika objektifieringen väljer vi att inte namnge tidningarna eller nämna namn på 

personerna som medverkar i artiklarna eller bifoga artiklarna. På grund 

valideringskravet är citat nödvändiga, vi måste kunna påvisa det resultat som vi har 

kommit fram till. För att bibehålla anonymiteten väljer vi att utelämna namn och 

karaktäristiska ord.  

 

5. Resultat och analys av kategoriseringar och diskurser 

Burr (2001 sid. 51) menar att även läsning av texter är ett socialt samspel som formar 

och påverkar våra föreställningar om ett koncept. Efter läsning av medias framställning 

av personer med funktionsnedsättningar i artiklarna, produceras eller reproduceras 

samhällets rådande diskurser. Det skapas på så vis en allmän uppfattning och när detta 

sker rättfärdigas socialt handlande som kan uttryckas i ojämlikt bemötande mot 

personer med funktionsnedsättningar. Med utgångspunkt från teoretiska 

utgångspunkter, som socialkonstruktionismen och handikappmodellerna, samt tidigare 

forskning kommer analysen att genomföras. Under läsning av artiklarna har vi funnit tre 

återkommande teman. För det första togs många uppfattningar för givet. För det andra 
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fann vi dolda betydelser och för det tredje uppenbarades kategorier som motsäger 

varandra. Med hjälp av dessa strukturerade vi resultat- och analyskapitlet.  

 

Inledningsvis följer en analys av varje artikel utefter kategorier och diskurser. Denna 

del av analysen delas in i tre teman, förgivettagna uppfattningar, underliggande 

meningar och motsägande kategorier. Därefter följer en övergripande analys av 

artiklarnas innehåll i relation till handikappmodellerna. Analyserna har en fortlöpande 

koppling till tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter.  

 

5.1 Artikel 1  

Artikeln handlar om att ett nordiskt land ger människor som har funktionsnedsättningar 

en egen tv-kanal, som kan ses i hela landet. Vidare berättar artikeln att denna kanal ska 

produceras av personer som har funktionsnedsättningar och att det är gruppen personer 

som har funktionsnedsättningar som är målgruppen. Artikeln påpekar även att 

programmen som ska visas i kanalen inte kommer att skilja sig nämnvärt från det som 

visas i andra kanaler. För att starta kanalen får uppdraget ekonomiskt bidrag av 

arbetsdepartementet och arbetsförmedlingen. Ord som förekommer ofta är:”får”, 

”av”,”för”, ”med” och”funktionshindrade”.  

 

5.1.1 Förgivettagna uppfattningar 

Denna artikel innehåller främst begreppet ”funktionshindrade”. Det förekommer 

upprepade gånger och refererar till en grupp människor, ”De funktionshindrade”. 

Artikeln behandlar hela konceptet funktionshindrade och uttrycker inte individuella 

skillnader. Således tar artikeln för givet att alla personer med en funktionsnedsättning 

kan uppleva samma funktionshinder, vilket inte alls behöver vara fallet. Artikeln ger 

uttryck för tendenser som tydligt kan kopplas till Boréus (2005) diskursiva 

diskriminering. Det som yttras i artikeln skildrar objektifiering, där gruppen som utgör 

artikelns centrum inte kommer till tals. Ytterligare en tendens att gruppera människor, 

finner vi i Ljuslinders (2002 sid. 188) studie, där hon kommer fram till att SVT 

betonade individuella avvikelser hos personer utan funktionsnedsättningar, samtidigt 

som personer med funktionsnedsättningar ses som en grupp. I artikeln som vi här 

analyserar presenteras endast gruppen.  

 

”Tanken är att den nya tv-kanalen ska innehålla program som inte skiljer sig särskilt 

mycket från programutbudet i andra kanaler, men att de ska vara gjorda för och av 
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funktionshindrade.”(Artikel 1) Något som inte nämns i artikeln är varför en uppdelning 

mellan kanaler ska ske, när programutbudet inte ska skilja sig ifrån andra kanalers. Brist 

på motivering till denna uppdelning bidrar till att klyftan mellan personer med eller utan 

funktionsnedsättningar vidgas. Det tas förgivet att personer med 

funktionsnedsättningar, som en avvikande grupp, inte kan ta del av eller kan vara en del 

av den medievärld som redan finns. Uppdelningen av kategorier visar en tydlig 

exkludering av personer med funktionsnedsättningar. Denna typ av kategorisering och 

uppdelning kan enligt Ljuslinder (2002 sid. 137) leda till att kategorierna tillskrivs olika 

sociala positioner. Olika grupper har, enligt Boréus (2005 sid. 128), olika intressen och 

lösningar. Genom att inte höra gruppers röster, stärks sociala positioner. Det är en 

exkludering, som tillsammans med nedvärderande benämningar av gruppen skapar 

negativa stereotyper. 

 

5.1.2 Underliggande meningar 

Ghersetti (2007 sid. 41f) menar att grupperingen tillskriver personer med 

funktionsnedsättningar behov som skiljer sig från andra människors, vilket 

underliggande förstärker uppdelningen av ”vi” och ”dem”. Det är faktorer som kan 

bidra till diskriminering och utanförskap. Uppdelningen mellan ”vi” och ”dem” är 

tydlig i artikeln och att fokusera på funktionshindrade som grupp, påvisar segregering 

och exkludering av personer som har funktionsnedsättningar. Detta kommer av att den 

underliggande meningen är att först nu finns möjlighet att vara delaktiga i att producera 

media. En annan diskurs som kan utläsas är att personer utan funktionsnedsättningar 

exkluderas, genom att de inte ska ta del av en kanal och det som är ”av”, ”för” och 

”med” personer som har funktionsnedsättningar.  

 

5.1.3 Motsägande kategorier 

Ghersettis (2007 sid. 42) studier visar även på att personer med funktionsnedsättningar 

skildras på ett negativt sätt. Artikeln visar på motsägande kategoriseringar. Ett exempel 

på detta och den nyss nämnda negativa skildringen är att personer med 

funktionsnedsättningar framställs som passiva. Det är ett tydligt inslag i artikeln och 

skildras genom språket som poängterar att personer med funktionsnedsättningar ”får” 

en egen kanal. Som kontrast till kategoriseringen att personer med 

funktionsnedsättningar är passiva, uttrycks att personer med funktionsnedsättningar ska 

arbeta med kanalen. Detta skildras i att programmen ”…ska vara gjorda för och av 

funktionshindrade”(Artikel 1) och därmed ses personer med funktionsnedsättningar 
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som agerande människor. Här uppenbaras motsägande kategoriseringar av personer 

med funktionsnedsättningar som aktiva och passiva. 

 

Ytterligare en motsägelse till att personer med funktionsnedsättningar ”blir” aktiva och 

deltagande är att de inte hörs i artikeln. I kombination med passiviteten kan detta 

associeras till tidigare rådande uppfattningar om att personer med 

funktionsnedsättningar inte kan eller bör tala för sig själva. Detta kan i sin tur ses som 

ett argument för att skapa en ny och anpassad kanal, ett forum där personer med 

funktionsnedsättningar kan kommunicera på lika villkor. Därmed påvisas att personer 

med och utan funktionsnedsättningar inte kommunicerar på samma förutsättningar. 

 

5.2 Artikel 2 

Artikeln handlar om en person som är förälder, lever i ett äktenskap och är en 

framgångsrik egenföretagare. Det påvisas vidare att personen skiljer sig från andra 

människor då denne föddes med en kropp som avviker från normen av hur en kropp ska 

se ut. Personens kroppsliga utformning innebar när personen föddes, att personen inte 

kunde bo i vanligt boende. Vi får läsa om personens upplevelser som föreläsare samt 

hur funktionsnedsättningen påverkar vardag och familjeliv. Till skillnad från den första 

artikeln läggs fokus här på en persons individuella nedsättningar. Ord som betonas är: 

”funktionshindrad”, ”framgångsrik”, ”egenföretagare”,  

 

5.2.1 Förgivettagna uppfattningar 

Huvudpersonen i artikeln säger: ”Trots sitt funktionshinder, och med hjälp av den 

attityd han hade, accepterades han av sina kamrater under hela skoltiden.”(Artikel 2) 

Här ges uttryck för ett konstaterande, att en person med en funktionsnedsättning, som 

avvikande, automatiskt exkluderas från gemenskap med personer som inte avviker. 

Enligt Burr (2001 sid. 50) är personliga erfarenheter och åsikter inte uttryck för 

individens tankar utan kommer från deras kultur och de rådande diskurser som personen 

har anammat. Det innebär att det faktum att huvudpersonen själv uttrycker detta visar 

på att denne har påverkats av de diskurser som råder i samhället.  
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Personen i denna artikel påpekar ytterligare en gång att det görs skillnad på personer 

med och utan funktionsnedsättningar. Det yttrar sig när huvudpersonen talar om sitt 

arbete: 

  

…insåg jag att jag måste välja och jag valde att säga upp mig från mitt fasta jobb för att 

bli egenföretagare. Det var ett stort steg och jag funderade mycket. Jag har hus och barn 

och som funktionshindrad kastar man inte bara bort en fast anställning. (Artikel 2)  

 

Huvudpersonens uttalande speglar att det tas förgivet att han som person med 

funktionsnedsättning ska vara nöjd och tacksam över att ha ett arbete och att han som 

funktionsnedsatt inte ska riskera att bli arbetslös. Det han uttrycker visar en diskurs där 

personer med funktionsnedsättningar inte behöver sträva efter att förverkliga sig själva 

utan bör vara nöjda med den sysselsättning de har. 

 

5.2.2 Underliggande meningar  

En underliggande mening är, att trots att fokus ligger på en individ, ger beskrivningen 

en bild av hur personer med en funktionsnedsättning enligt rådande diskurser är eller 

bör vara. Ett exempel på detta är att artikeln upprepade gånger poängterar att 

huvudpersonen strävar efter att utvecklas som person och vill pröva nya saker. 

Samtidigt som detta påpekas, beskrivs det att personen behöver hjälpmedel för att ta sig 

fram och därmed betonas avvikelser. ”Ett av […] mål i livet var att han inte skulle leva 

ensam. [….] När jag frågar honom om nästa mål, skrattar han, rullar fram till datorn 

[…] Han har massor av mål framför sig.” (Artikel 2) 

 

Bara det faktum att huvudpersonens mål betonas och att det skrivs mycket om dem ger 

en underliggande diskurs, att det inte är vanligt att personer med funktionsnedsättningar 

har mål och visioner. Ett av huvudpersonens mål är att ha en familj, vilket förstärker det 

vi tidigare påpekade, att det anses självklart att personer med funktionsnedsättningar 

automatiskt exkluderas. För en person utan funktionsnedsättningar ses det som 

självklart att inte leva ensam och det skulle troligtvis inte ens ha nämnts i artikeln.   

 

Som tidigare nämnt rekonstrueras eller konstrueras våra föreställningar av det som vi 

läser (Burr 2001 sid. 4). Det kan tolkas som att individen i artikeln ska ses eller kan ses 

som en inspirationskälla som skiljer sig från personer med funktionsnedsättningar som 

grupp. Denna inspiration kan tolkas på olika sätt och ger således uttryck för olika 
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underliggande diskurser. En tolkning är att individen som artikeln handlar om, skiljer 

sig från rådande koncept av personer som har en funktionsnedsättning, genom att ha 

något utöver det ”vanliga”. I detta fall handlar det om att individen har en attityd som 

skapar acceptans. Ytterligare ett sätt att tolka inspirationskategorin är att individen har 

lyckats bli framgångsrik, trots funktionsnedsättningar. Dessa diskurser påvisas genom 

att huvudpersonen ”var dömd till ett liv på institution, men i dag är […]pappa, gift och 

en populär föreläsare.” (Artikel 2) Huvudpersonen lever alltså ett liv som samhället 

tillskriver personer utan funktionsnedsättningar eftersom huvudpersonen är förälder, 

lever i ett äktenskap och är framgångsrik inom sitt arbete. Det skiljer sig markant från 

ödet som till en början var tänkt för huvudpersonen, som på grund av sin 

funktionsnedsättning inte kunde bo hemma.  

 

5.2.3 Motsägande kategorier 

Ljuslinders (2002 sid. 108) studie visar att SVT hade som syfte att framställa personer 

med funktionsnedsättningar som ”normala”, även om journalistiska regler ledde till att 

det avvikande presenterades. Dessa delar skildras i artikeln och motsäger varandra. Det 

avvikande porträtteras genom upprepning av individens nedsättningar samt upprepning 

av att huvudpersonen som liten ansågs vara missbildad. Detta ser vi i följande mening: 

”…läkarna rådde föräldrarna att lämna den missbildade sonen på institution.” (Artikel 

2) Som kontrast till detta poängteras att personen idag är gift och har barn, vilket 

representerar några rådande diskurser som strukturerar vårt samhälle (Burr 2001 sid. 55 

). Det vill säga att en människa ska vara gift och ha barn. Det kan tolkas som att 

personen trots sin funktionsnedsättning inte skiljer sig från andra i samhället.  

Burr (2001 ibid.) poängterar vikten av att vi är medvetna om att rådande diskurser som 

strukturerar vårt samhälle inte är konstanta, utan förändras beroende på tid och kultur. 

Förr var normen att personer med en funktionsnedsättning dömdes till institutionsvård 

vilket artikeln också påtalar. Ytterligare motsägelser till det som pekas ut som 

avvikande är att personen utför ”…vardagliga sysslor precis som vilken pappa som 

helst. Och precis som många andra föräldrar brottas han med det dåliga samvetet när 

han jobbar mycket.” (Artikel 2) Det går även att urskilja att individen skildras som ett 

spektakel eftersom personen, liksom Pointon (1997 sid. 91) skriver, upprepade gånger 

visas på bild och ännu fler gånger påpekar artikeln att personens avvikelser. En annan 

typ av kategori som vi finner i artikeln är rollen som ”hjälte”, vilken Ljuslinder (2002 

sid. 118) fann i sin studie.  
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5.3 Artikel 3 

Artikeln handlar om att ett barn inte får tillgång till den stödinsats som föräldrarna 

önskar att barnet hade. Grund till beslutet är att barn i samma ålder inte bedöms kunna 

åka kollektivt utan vuxenhjälp. Föräldrarna vill att barnet ska få färdtjänst för att inte 

störa omgivningen med sitt beteende. Artikeln nämner upprepade gånger hur 

huvudpersonen stör omgivningen. Detta förstärks genom synonymer och att påtala att 

föräldrarna har försökt men inte lyckats motverka barnets ”störande” beteende. Ord som 

förekommer är: ”funktionshinder”, ”skriker” ”störande” och ”transporteras”. 

 

5.3.1 Förgivettagna uppfattningar 

I artikeln tas för givet att alla personer med funktionsnedsättningar har samma behov 

och att inga nedsättningar kan vara svårare än andra. Detta visas i följande citat där det 

beslutande organet menar att huvudpersonen ”...inte längre har några väsentliga 

svårigheter att använda allmänna kommunikationer då alla fordon är helt 

handikappanpassade…”(Artikel 3). Artikeln uttrycker att det är möjligt att anpassa 

delar av samhället och göra det tillgängligt för alla oavsett funktionsnedsättning. 

 

5.3.2 Underliggande meningar 

I denna artikel nämns återigen den passivitet som Ghersetti (2007 sid. 41f) skriver om i 

sin studie. Detta uppenbaras flertalet gånger i artikelns ordval som till exempel ”…hon 

måste transporteras…”, vilket ger uttryck för individens brist på kontroll.  Artikeln ger 

inte uttryck för individens vilja eller behov, vilket pekar på Boréus (2005 sid.132) 

diskursiva diskriminering genom objektifiering. Denna objektifiering visar sig i att 

barnet inte är tillfrågat och det talas om barnet istället för med. Om individen som 

artikeln handlar om inte har förmågan att tala för sig själv skulle föräldrarna kunna ha 

talat till barnets fördel. Istället tänker de på omgivningen och hur denna påverkas av 

barnets beteende. Här finner vi en underliggande diskurs om att föräldrarna inte vill att 

omgivningen ska se på barnet som avvikande och bli utpekat, vilket visas i följande 

citat: ”’Det är mer humant att åka färdtjänst med några få som står ut med att hon 

skriker än att åka med allmänna kommunikationsmedel’…” (Artikel3).   

 

5.3.3 Motsägande kategorier 

Genom hela artikeln fokuseras på individens utagerande beteende och på hur individen 

stör omgivningen. Som kontrast till detta jämförs individen med jämnåriga utan 

funktionsnedsättningar: ”…ett barn utan funktionshinder i samma ålder inte bedöms 
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klara en resa med allmänna kommunikationsmedel utan någon vuxens ledsagning.” 

(Artikel 3) I artikeln ligger fokus på avvikande beteenden samtidigt som normalisering 

tillämpas. Beträffande fokus på avvikelser, skildras personer med 

funktionsnedsättningar i Ghersettis (2007 sid. 41f) studie på liknande sätt. Hon menar 

att när funktionsnedsättningar nämns i nyhetssammanhang är det ofta i form av ett 

problem för samhället. Detta uttrycker även artikeln som refererar till individens 

föräldrar: ”’Det är mer humant att åka färdtjänst med några få som står ut med att hon 

skriker än att åka med allmänna kommunikationsmedel’...” (Artikel 3).  

  

5.4 Artikel 4 

Artikeln handlar om hur man kan förhindra att barn föds med en speciell form av 

funktionsnedsättning. Ett barn ligger i fokus och artikeln talar inte om gruppen personer 

med funktionsnedsättningar, utan fokuserar på detta barns individuella nedsättning. En 

tänkbar lösning på problemet var att dela ut gratistabletter som kan motverka den 

aktuella typen av funktionsnedsättning hos foster. På grund av politiska beslut kommer 

det inte att ske. Ett förekommande ord är: ”Funktionshinder”.  

 

5.4.1 Förgivettagna uppfattningar 

Artikeln tar förgivet att alla med ryggmärgsbråck är som Nicola. ”Gratistabletterna 

skulle minska antalet barn som, liksom […], föds med […]”. (Artikel 4) Samma 

budskap ger: ”Varje år föds 20-25 barn som […]” (Artikel 4). Detta stärks ytterligare 

genom att artikeln inte ger några andra exempel på personer som har samma 

funktionsnedsättning. Det kan tolkas som att den för artikeln specifika 

funktionsnedsättningen alltid uppenbaras på samma vis, alla människor oberoende 

funktionsnedsättningar har inte samma behov och upplever inte situationer på samma 

sätt.  

 

5.4.2 Underliggande meningar 

Artikelns ordval medför implicit att barnet och hennes funktionsnedsättning utgör 

definition av den nedsättning som artikeln berör. Ett exempel på detta är när artikeln 

nämner hur många barn som huvudpersonen som föds varje år. ”Varje år föds 20-25 

barn som […] i Sverige” (Artikel 4). Att låta kroppen definiera funktionsnedsättningen 

stämmer med det som vi tidigare i analysen har skrivit om Ljuslinders (2002 sid. 187f) 

studie. Hon manar på att medias framställning leder till att kroppen förverkligar 

samhällets föreställningar av vad som anses vara ”normalt” och ”onormalt”.  
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Artikeln redogör för att hur många sena aborter som genomförs på grund av att det 

uppdagas att fostret har funktionsnedsättningen. Dessutom står det i artikeln att ett 

handikapprelaterat förbund hävdar att ”istället för att förebygga […] accepterar 

politikerna sena aborter som främsta medel för att få ned födelsetalen för skadade 

barn…” (Artikel 4). Artikeln visar på diskursen att barn med funktionsnedsättningar 

inte alltid är önskade. Blivande föräldrar väljer att genomföra sena aborter istället för att 

föda barn med den för artikeln aktuella funktionsnedsättningen. Det visar på en 

underliggande diskurs att alla barn inte är lika värda. Artikeln uttrycker även att 

projektet med att förhindra att den aktuella funktionsnedsättningen uppstår, är en 

politisk fråga, vilket kan tolkas som att födelsen av personer med 

funktionsnedsättningen är ett politiskt och därmed samhälleligt problem. Det stämmer 

med Ghersettis (2007 sid. 41f) resultat, att personer med funktionsnedsättningar är ett 

problem för samhället. Diskursen stärks ytterligare av föräldern som påpekar att ”…det 

inte är en katastrof att få ett […]skadat barn” (Artikel 4).  

 

5.4.3 Motsägande kategorier 

Pointon (1997 sid. 91) skriver om sätt att kategorisera personer med 

funktionsnedsättningar. En kategori, som vi tidigare nämnt, är spektakel som 

karaktäriseras genom att individen framställs som ett ”freak”. Framställningen av 

individen andas ”freakishness”, vilket skildras i hur artikeln beskriver huvudpersonens 

kroppsliga utformning vid födseln. Individen framställs där som skör och vacker, tills 

funktionsnedsättningen målas upp som något abnormt och missbildat. Liksom i artikel 

nummer två finner vi här en metafor som pekar på att personer med 

funktionsnedsättningar behöver något utöver det vanliga för att leva, ”…en vilja av 

järn.” (Artikel 4) Detta är en form av avvikelse som, även om den är positiv, skiljer 

barnet från det som anses vara ”normalt”. Artikeln redogör för möjligheter, som till 

exempel att individen till viss del kan göra saker på egen hand, samtidigt som 

möjligheterna begränsas då artikeln visar på beroende av hjälpmedel och andra 

människor.  

 

I dag är hon en kavat […] som tar sig fram kortare sträckor tack vare helbensskenor av 

stålskodd plast, och en vilja av järn. Blir avstånden längre än hundra meter måste hon 

ha rullstol. Hon är social och verbal men kan inte lägga ett pussel på tre bitar eftersom 

logiken, liksom tidsuppfattningen, påverkats av nervskadan.(Artikel 4) 
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Upplägget genom artikeln är, att när en möjlighet har nämnts kontras det omedelbart 

med en motsägande oförmåga. Det kan bero på de journalistiska regler som Ljuslinder 

(2002 sid. 108) skriver om i sin studie. Syftet med artikeln kan vara att framställa 

personen så ”normal” som möjligt men att ordval och att poängtera det avvikande visar 

att journalisten följer arbetets normer. 

 

I slutet av artikeln görs en jämförelse av huvudpersonen och barn utan 

funktionsnedsättningar. ”Då säger hon att det är jättetråkigt att ha […] och frågar om 

det alltid ska vara så, men för det mesta är hon som vilken […] som helst, som kan och 

klarar allt. Själv.” (Artikel 4) Det påpekas att huvudpersonen sörjer sina begränsningar, 

dock är individen för det mesta som andra jämnåriga barn. Här finner vi uttryck för 

olika diskurser. Dels visar det att en funktionsnedsättning inte automatiskt medför 

funktionshinder och barnet är som vilket jämnårigt barn som helst. Dels kan det vara 

nedvärderande att jämföras med normen, vilket är vad Boréus (2005 sid. 120ff) kallar 

diskursiv diskriminering. Detta poängterar hennes avvikelser och att hon inte är som 

majoriteten (Ljuslinder 2002 sid. 188).  

 

5.5 Artikel 5 

I artikeln möter vi en idrottare, som på grund av sin funktionsnedsättning inte får tävla 

mot personer utan funktionsnedsättningar. Artikeln informerar kort om diskussionen 

som förs huruvida personer med och utan funktionsnedsättningar får tävla emot 

varandra. Förekommande ord är: ”Paralympier”, ”icke-handikappade” och 

”funktionshindrade”. 

 

5.5.1 Förgivettagna uppfattningar 

Artikeln ger ett övergripande intryck av det tas för givet att personer med 

funktionsnedsättningar inte presterar lika bra idrottsmässigt som personer utan 

funktionsnedsättningar och att huvudpersonen i artikeln är ett undantag. Artikeln ger 

uttryck för huvudpersonens framgångar som idrottare genom att poängtera personens 

överlägsenhet inom vissa delar av den sport som utövas. Detta förstärks av att 

huvudpersonen har uppnått samma resultat som OS-vinnare. ”Han har varit totalt 

överlägsen och i […] tangerade han poängsumman som gav guld i OS-finalen…” 

(Artikel 5). Vidare påpekas att huvudpersonen inte får tävla mot icke-handikappade 

idrottare inom samma idrott. Dock skulle det vara möjligt i en av grenarna som 
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personen tävlar i om personen anpassar sig och en kommentar på detta är: ”Men jag har 

ju sett på träningen att han skjuter riktigt anständiga resultat”(Artikel 5).  

 

En annan aspekt som tas för given är att personer med och utan funktionsnedsättningar 

inte tävlar på lika villkor som personer som inte har funktionsnedsättningar. I Sverige är 

det tillåtet för personer med funktionsnedsättningar att tävla mot personer utan 

funktionsnedsättningar i den aktuella idrotten. Det framkommer i artikeln att många inte 

accepterar detta. De anser att de hjälpmedel som personer med funktionsnedsättningar 

kan behöva, kan innebära en fördel, som gör att deltagarna inte tävlar på samma villkor.  

 

Diskussionen om huruvida funktionshindrade ska få tävla med icke-handikappade […] 

eller inte har förts länge inom […]sporten. […] I våras lämnades två motioner in till 

svenska […]förbundet inför årsmötet, där det hävdades att funktionshindrade och icke-

handikappade tävlade på olika villkor (Artikel 5). 

 

5.5.2 Underliggande meningar 

Underliggande i artikeln finner vi en rädsla hos idrottsmän utan en funktionsnedsättning 

att tävla mot personer med funktionsnedsättningar. Anledningen är att diskurser menar 

på att personer med fysiska begränsningar inte kan prestera lika bra. På grund av denna 

diskurs vore det ett nederlag att förlora mot en person som egentligen ska vara sämre 

för att han/hon har en funktionsnedsättning.  

 

5.5.3 Motsägande kategorier 

Burr (2001 sid. 3) skriver även om hur vi kategoriserar människor och menar att den för 

många självklara kategoriseringen av män – kvinnor bör ifrågasättas. I denna artikel 

likställs kategoriseringen av män – kvinnor med kategoriseringen funktionshindrade 

och icke-handikappade. Det är tydligt genom att artikelns huvudperson, som har vunnit 

flera guldmedaljer i sporten som utövas, förbjuds på grund av internationella 

bestämmelser från att tävla mot icke-handikappade idrottare. Detta följs av ett 

expertutlåtande som beskriver hur de olika kategoriseringarna likställs, samtidigt som 

experten hävdar att huvudpersonen aldrig kommer att få tävla mot icke-handikappade 

idrottare. Experten påpekar att personer med och utan funktionsnedsättningar inte bör 

får tävla mot varandra, eftersom män och kvinnor inte får tävla mot varandra. ”Nej. Och 

för inte så länge sedan ändrades de internationella reglerna så att kvinnor inte längre får 

tävla mot män…” (Artikel 5). 
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Dessa yttranden uppenbarar samhällets diskurser om personer med 

funktionsnedsättningar och icke-handikappade och påvisar skillnader mellan människor 

och deras sociala positioner. En rådande diskurs är att kvinnor och män inte är likställda 

och har således olika sociala positioner. I och med kategoriseringen av personer med 

och utan funktionsnedsättningar kan en tolkning vara att det råder obalans även hos 

dessa kategorier.  

 

Ghersettis (2007 sid. 41f) studie visar på att personer med funktionsnedsättningar ofta 

skildras som personer med specifika behov, vilket stärker indelningen av ”vi” och 

”dem”. Det ser vi i artikeln när tidigare nämna expert distanserar och jämför gruppen 

som har fungerande muskulatur, med idrottaren i fokus, som inte har det. Han gör en 

jämförelse mellan ”oss” och huvudpersonen. ”För oss med fungerande muskulatur 

skulle det vara jättemycket lättare att stödja. Men det är jättesvårt att jämföra, han har ju 

ingen muskulatur i magen” (Artikel 5).  

 

Hela artikeln präglas av motsättningar, det påpekas att personen är duktig och tävlar på 

en hög nivå samtidigt som artikeln påpekar de fysiska avvikelserna. Samtidigt som 

huvudpersonen är en stor olympier påpekas det att idrottaren även är en paralympier. 

Även i denna artikel beror de framgångsrika prestationerna på att huvudpersonen har 

något utöver det vanliga, vilket karaktäriserar en vinnare. ”Han är den störste olympiern 

och paralympiern genom tiderna och har det där lilla extra som utmärker riktiga 

vinnare”(Artikel 5). Artikeln uttrycker att det görs skillnad på OS för personer utan 

funktionsnedsättningar, olympiern, och OS för personer med funktionsnedsättningar, 

paralympiern. Den refererar till huvudpersonen som olympier och refererar till 

resultaten. Det är viktigt att betona att huvudpersonen trots detta inte får tävla i OS, utan 

i Paralympics. 

      

5.6 Artikel 6  

Artikeln handlar om en idrottare som ska delta i Paralympics. Artikeln skildrar hur 

huvudpersonens funktionsnedsättning uppkom och förändrades samt att idrotten har 

varit ett läkande medel. Förekommande ord är: ”Paralympics” och ”icke-

handikappade”. 
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5.6.1 Förgivettagna uppfattningar  

Denna artikel framhäver inte personer med funktionsnedsättningar som grupp. Inte 

heller läggs stort fokus på individens, som även i detta fall är idrottare, individuella 

nedsättningar. I stället påvisas grundligt att huvudpersonen inte föddes med sin 

funktionsnedsättning och artikeln beskriver noggrant hur de kroppsliga funktionerna 

progressivt har förändrats. Huvudpersonens kropp började förändras i tidig ålder och ett 

flertal operationer genomfördes. Operationerna medförde komplikationer och 

huvudpersonens kroppsliga funktioner återgick aldrig till ursprungstillståndet. Artikeln 

uttrycker hur det tas för givet att en människa antingen föds med en 

funktionsnedsättning och som avvikande, eller så föds människan utan 

funktionsnedsättningar och som ”normal”.  

 

5.6.2 Underliggande meningar 

Med utgångspunkt ur första stycket i förgivettagna uppfattningar ser vi en 

underliggande mening, om att det är problematiskt att kategorisera och placera en 

människa som helt plötsligt, från att ha fötts normal, blir avvikande. Detta kopplar vi 

med att artikeln inte berör individen tillsammans med gruppen ”personer som har 

funktionsnedsättningar”. Eftersom personen inte föddes med funktionsnedsättningar 

tillhör denne inte gruppen ”personer med funktionsnedsättningar”. Samtidigt tillhör inte 

huvudpersonen personer utan funktionsnedsättningar. Detta förstärks genom att artikeln 

inte innehåller ord som funktionsnedsättning, funktionshinder eller handikapp, utan 

artikeln refererar till huvudpersonens specifika funktionsnedsättning. 

  

5.6.3 Motsägande kategorier 

Genomgången av hur funktionsnedsättningen uppstod ger intryck av att personen i 

artikeln är ett offer och spelar på medlidande, som därefter blir hjälte i och med 

framgångarna som idrottare. Hjälterollen är en kategorisering som Ljuslinder (2002 sid. 

118) skriver om. ”Det låter som en utopi när man hör vad karln genomlidit” (Artikel 6). 

”Han kallas Järnmannen” (Artikel 6). Artikeln visar på att det krävs mer än skicklighet 

för att en person som har en funktionsnedsättning ska bli framgångsrik.  

 

Liksom i föregående analys, framkommer här Burrs (2001 sid. 36f) resonemang om att 

koncept fastställs och får betydelse i jämförelse med andra koncept. Idrottaren i denna 

artikel jämförs med idrottare utan funktionsnedsättningar och det betonas genom ord att 

artikeln skiljer på och kategoriserar idrottare som har funktionsnedsättning och idrottare 
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utan funktionsnedsättningar. Dessutom påpekas det i artikeln att dess huvudperson är 

skicklig, trots sin funktionsnedsättning. 

 

6. Resultat och analys av kopplingar till 

handikappmodeller 

I vissa artiklar har kopplingarna till handikappmodellerna varit tydligare än i andra. Vi 

har funnit att en del artiklar har tydliga kopplingar till både den individuella och sociala 

modellen, medan det i andra bara finns kopplingar till en eller ingen. Eftersom resultat 

och analys kring denna frågeställning återkommer i flera artiklar kommer vi att 

redogöra för dem tillsammans, i stället för att dela upp dem efter artiklarna. Vi kommer 

att ge exempel från de artiklar som uttrycker det vi vill påvisa. 

 

Som vi nämnt i föregående kapitel handlar en av artiklarna om att personer med 

funktionsnedsättningar får en egen kanal. Detta kan kopplas till Olivers (1996 sid.34) 

jämförelser av den individuella och sociala modellen. Han tar som exempel på denna 

jämförelse upp kontroll respektive val, där kontroll präglar den individuella modellen 

och val den sociala modellen. Eftersom funktionshindrade i den här artikeln får en 

kanal så görs valet av någon annan, någon som kontrollerar. Burr (2001 sid. 64) skriver 

att tillgängliga diskurser formar människors identiteter och föreställningar. På grund av 

detta kan de presentationer och föreställningar som artikeln målar upp påverka hur 

människor handlar. Antingen tar människor kontroll eller låter de sig kontrolleras.   

 

Samtidigt kan kopplingar till den sociala modellen skildras i samma artikel. I artikeln 

står det att arbetsförmedlingen och arbetsdepartementet ska bidra med pengar för att 

starta kanalen. En underliggande diskurs är att personer med funktionsnedsättningar 

inte deltar på arbetsmarknaden på samma villkor som personer utan 

funktionsnedsättningar och detta kan vara en anledning till att starta en kanal som är 

”av”, ”för” och ”med” personer med funktionsnedsättningar. Enligt den sociala 

modellen är det samhället som ska anpassas för att funktionshinder inte ska uppstå 

(Oliver 1996 sid. 32f). Genom att ge personer med funktionsnedsättningar en kanal 

öppnas arbetsmarknaden och ett fysiskt hinder försvinner. Shakespeare (2007 sid. 65ff) 

skriver, att även om diskrimineringen på arbetsmarknaden försvinner innebär inte det 

att alla människor kan arbeta under samma villkor. Ett funktionshinder beror på 
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samhället och människors kroppar, därför försvinner inte alla problem bara för att 

fysiska hinder eller diskriminering elimineras, funktionsnedsättningen kvarstår.  

 

I en utav de andra artiklarna skildras inga tydliga kopplingar till handikappmodellerna, 

men den ger uttryck för tidig handikappolitik, där segregering av människor med och 

utan funktionsnedsättningar var lösningen (Regeringen 1999/2000 sid. 11). Den 

individuella modellen präglade samhället. Detta uttrycks genom att personen i artikeln 

på grund av sin funktionsnedsättning skulle institutionaliseras.  

 

Samtidigt kan det i en annan artikel utläsas att fokus har legat på och fortfarande ligger 

på att förändra individen. Det yttras genom att artikeln påpekar att huvudpersonen inte 

kan kontrolleras trots att försök och behandling har genomförts. Det sker på grund av 

att individen ska anpassas efter samhällets diskurser om hur en person ska uppträda för 

att inte störa människor i omgivningen. Artikeln visar på det som Oliver (1996 sid. 32f) 

beskriver, det vill säga att prioritering ligger på att bota individens nedsättningar. Det 

innebär att artikeln präglas av den individuella modellen. Kopplingar till den 

individuella modellen fortsätter att uppenbaras. Det kan skildras i det som en annan 

artikel uttrycker när den påpekar att artikelns huvudperson inte kan följa de regler som 

finns, för att tävla på samma villkor som personer utan funktionsnedsättningar. Det syns 

ännu tydligare när artikeln påtalar att idrottaren i fokus endast kommer att kunna tävla 

mot icke-handikappade idrottare i en specifik idrottsgren. Anledningen är att det är den 

enda gren, i vilken idrottaren har möjlighet att följa reglerna för utövande. I övrigt 

konstateras det att idrottaren behöver anpassa sig för att kunna tävla mot icke-

handikappade idrottare, trots att det skulle medföra smärta på grund av 

funktionsnedsättningen. Att individen ska behöva anpassa sig för att få delta på lika 

villkor i samhället kan också kopplas till den individuella modellen.  

 

7. Sammanfattande reflektioner 

I vår uppsats har vi granskat tidningsartiklar för att belysa vilka bilder och diskurser 

som media använder för att framställa personer med funktionsnedsättningar. För att 

belysa vårt syfte har vi genomfört en dokumentanalys och lagt fokus på att analysera 

dokumentens diskurser. För att besvara syftet har vi undersökt om det kan urskiljas 

några kategoriseringar av personer med funktionsnedsättningar. Dessutom har vi 

analyserat om artiklarna har kopplingar till någon av handikappmodellerna. 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det i mediernas framställning av personer med 

funktionsnedsättningar skildras många olika kategorier och det är möjligt att koppla 

framställningen till handikappmodellerna. I analysen av diskurser och kategorier har vi 

fokuserat på tre områden: förgivettagna uppfattningar, underliggande meningar och 

motsägande kategorier. Vi kan konstatera att det som tas för givet att alla personer med 

funktionsnedsättningar har samma behov och att de avviker från normen. Dessutom ser 

vi att personer med en funktionsnedsättning identifieras som funktionshindrad och allt 

utöver detta framställs som ett undantag. Underliggande meningar som har framkommit 

är att en person med en funktionsnedsättning automatiskt har en annan social position 

än personer utan funktionsnedsättningar. Detta yttrar sig bland annat i att alla 

människor inte är lika värda. Ännu en underliggande diskurs som framkommer i flera 

artiklar är att personer med funktionsnedsättningar ska vara nöjda med sin tillvaro och 

inte sträva efter självförverkligande. Motsägande kategorier som vi har kunnat utläsa i 

artiklarna är bland annat: ”icke-handikappade” i relation till ”de funktionsnedsatta”, 

”hjältar”, ”offer” och ”spektakel”. Artiklarna präglas av motsägelser i och med att de i 

försök att normalisera, ändå betonar det avvikande. Dessa kategorier får, som Burr 

(2001 sid. 36f) säger, betydelse i relation till andra kategorier, genom att kategorierna 

jämförs med varandra, och det har vi i vår studie märkt av tydligt.  

 

Vi kan också se kopplingar till handikappmodellerna. Artiklarna som vår studie bygger 

på präglas främst av den individuella modellen och sociala modellen. En artikel 

beskiver personer med funktionsnedsättningar som passiva, att de låter andra ta kontroll 

och att de låter sig kontrolleras. I en annan artikel ska individen förändras för att inte 

störa sin omgivning och i en annan måste individen anpassa sig för att få delta i 

tävlingar. Den sociala modellen kommer till uttryck i att samhället ska förändras för att 

passa individen. Det har kommit till känna genom att arbetsmarknaden ska anpassas för 

att personer med funktionsnedsättningar ska få sysselsättning.  

 

Vi har funnit att de resultat som vår undersökning har gett, återfinns i tidigare 

forskning. Det innebär att både TV och tidningar framställer liknande bilder. En 

förklaring kan vara att TV:s framställning, precis som tidningars, påverkas av 

samhällets diskurser.  
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8. Avslutande diskussion 

Vårt syfte att belysa vilka bilder och diskurser som media framställer av personer med 

funktionsnedsättningar. Frågeställningarna som besvarar studiens syfte är: Kan vi 

särskilja några kategorier om hur personer med funktionsnedsättningar framställs? Kan 

vi se tydliga kopplingar till någon av handikappmodellerna? Vi valde att studera 

tidningsartiklar eftersom att Burr (2001 sid. 51) menar att även läsning av texter är ett 

socialt samspel som formar och påverkar våra föreställningar om ett koncept. Efter 

läsning av medias framställning av personer med funktionsnedsättningar i artiklarna, 

produceras eller reproduceras samhällets rådande diskurser. Det skapas på så vis en 

allmän uppfattning och när detta sker rättfärdigas socialt handlande som kan uttryckas i 

ojämlikt bemötande mot personer med funktionsnedsättningar. Detta innebär att det 

som vi läser påverkar hur vi handlar och därmed påverkar diskurser som media 

framställer hur vi bemöter personer som har funktionsnedsättningar.  

 

Artiklarnas användning av olika typer av handikapprelaterade begrepp, gör att vi kan 

dra slutsatsen att människor inte är nog insatta i handikappolitiken, för att använda sig 

av de för vår tid rätta begrepp. Benämningar som ”de funktionshindrade”, 

”handikappade” med mera, leder till att de personer som artiklarna refererar till 

identifieras som ”funktionshindrad” eller ”handikappad”. I artiklarna som vi har 

analyserat möter vi ovan nämnda begreppsanvändning. Det framkommer på så vis att 

artiklarnas benämningar präglas av den individuella handikappmodellen. Genom att 

media oftast producerar och reproducerar föreställningen av att ett funktionshinder 

endast beror på individen, motverkas den miljörelativa modellen. Genom att i stället 

använda uttryck som ”person som har en funktionsnedsättning”, undviks identifieringen 

och människan är i fokus, inte funktionsnedsättningen. Dock är det sällan relevant att 

nämna om en person har en funktionsnedsättning eller inte. Under materialinsamlingen 

till vårt examensarbete fann vi att gärna påpekar att en person har en 

funktionsnedsättning, även om den inte är i fokus eller relevant för artikelns ämne. Det 

blir tydligt eftersom vi fann 157 artiklar där våra sökord nämns, men endast ett fåtal 

behandlade det faktiskt ämnet. I en artikel fick vi information om att en person som 

blev påkörd hade en funktionsnedsättning. Det var ett konstaterande som inte nämndes 

vidare och som inte bidrog till olyckan och därmed finner vi omnämnandet irrelevant. I 

andra artiklar har det refererats till funktionsnedsättningar som nedvärderande. Det har 

yttrat sig i påståenden om att det är ett socialt handikapp att växa upp under speciella 
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förhållanden. Om vi istället utgår ifrån att alla människor är olika och unika, blir det 

inte nödvändigt att påpeka funktionsnedsättningar. Detta är något som vi alla bör sträva 

efter.  

 

En av artiklarna som vi analyserade visade på motsättningar då personer med 

funktionsnedsättningar skildras som en passiv grupp, samtidigt som de med hjälp av en 

ny tv-kanal ska bli aktiva och kommunicera på lika villkor. Eftersom alla är unika 

individer med olika förutsättningar finns ingen homogen grupp ”personer med 

funktionsnedsättningar”. Det innebär att en kanal som är av, för och med personer med 

funktionsnedsättningar inte kommer att passa alla. Ett bättre sätt vore att anpassa de 

kanaler som redan finns för att nå ut till fler människor och undvika exkludering. Vi 

förnekar inte att alla människor inte vill eller inte kan ta del av mediers utbud. Vi ser 

inte att en kanal av, för och med personer med funktionsnedsättningar är en tänkbar 

lösning, utan ett medel som förstärker vissa diskurser som finns i samhället om att vi 

behöver skilja på människor och människor. 

 

Vid sidan om den individuella modellen, finner vi den sociala modellen i artiklarna. 

Handikappmodellerna visar på olika diskurser och förhållningssätt kring 

handikappolitik, vilka är i ständig motsättning till varandra. De förändrade uttrycken 

kan medföra svårigheter för människor att följa med i den politiska – och ständigt 

förändrande – utvecklingen och det uppstår oklarheter kring vilka uttryck som bör 

användas. Eftersom människor interagerar med samhället som de lever i, anser vi att det 

är självklart att de samverkar och påverkar varandra. Det innebär att upplevelsen av ett 

funktionshinder beror på både individen och samhället.   

 

Två av våra sex artiklar handlar som personer som har funktionsnedsättningar i 

sportsammanhang. Vi kan konstatera att artiklarna poängterar prestationer och vi 

ifrågasätter syftet bakom detta. En anledning till att betona prestationerna kan vara att 

normalisera personernas funktionsnedsättningar och argumentera för att idrottarna, trots 

sina funktionsnedsättningar, är bra och högpresterande. En annan tänkbar anledning kan 

vara att denna fokusering på prestationer tonar ner funktionsnedsättningen. Det gör det 

lättare för personer utan funktionsnedsättning att acceptera personer som har 

funktionsnedsättningar. Dock kan vi inte utesluta att fokus på prestationer är något som 

karaktäriserar sportartiklar över lag. För att kunna göra det, skulle vi behöva jämföra 

artiklar på ett vidare sätt än i denna undersökning.  
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Artiklarna visar att de dokument och lagar som ska förhindra att diskriminering uppstår, 

inte har fullföljt sina syften. I artiklarna ser vi att media fortfarande skiljer på människor 

genom olika kategoriseringar. De skiljer på människor och människor, genom att dela 

upp dem i olika grupper och utgår ifrån att alla individer i en grupp är homogena. Vi 

frågar oss då hur det kommer sig att vi inte skiljer på alla människor, i stället för 

grupper, och ser till varje individs unika förutsättningar.  
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