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The study has answered the questions to what extent people with disabilities are involved in 

SVT- and TV4- news reports and how people with disabilities are represented in news reports. 

The material is based on 140 news items.  

The study has demonstrated that news reports SVT and TV4 have different grades of 

misconceptions about disabled people. Disabled people are constantly being reinforced by 

negative disabling terms, the disability being of central importance for the news broadcast  

and they still occur in stereotypical depictions. Through the image of disabled people  

forms the bed-rock on which the attitudes towards, assumptions and expectations of  

disabled people are based on. They are fundamental to discrimination and exploitation  

that people with disabilities face on a daily basis, and contributes significantly to their 

systematic exclusion from mainstream society. Their continued use could contribute to the 

negative self-image of disabled people and, at the same time, perpetuates discriminatory 

attitudes and practices among the general public. 
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1. Inledning 

I alla tider har människor med olika funktionsnedsättningar funnits. Deras situation  

har alltid varit omgiven av myter och föreställningar. Samhällsplaneringen har främst  

byggt på en illusion av oss människor, som om vi alla kan höra och se bra, röra oss 

obehindrat, förstå och reagera snabbt. Handlingsmönstret är djupt rotat i människors 

föreställningsvärld (Ekensteen m.fl. 2001:9).  

Något som särskilt i medierna fått allt större genomslagskraft är kroppen och dess symboliska 

betydelse. Kroppen är den plats där normer och värderingar får sin materiella form. Kroppen 

kan därför förkroppsliga ett samhälles definitioner av vad som anses normalt eller onormalt, 

rätt eller fel, acceptabelt eller oacceptabelt. Det är just i kroppen som betydelsen av begreppen 

kön, etnicitet, identitet och funktionsnedsättningar får sina tydligaste uttryck. Vad gäller 

personer med funktionsnedsättningar har medias framställning av den annorlunda kroppen 

hamnat i fokus och individen blir sin kropp, i den meningen att människans personlighet, 

karaktärsdrag, mentala förmågor och fysiska utseende, förknippas med den funktionsnedsatta 

kroppen (Ljuslinder 2002:115–117).  De ideologiska budskapen från TV och film använder i 

stor utsträckning funktionsnedsättningar för att få åskådaren till att fortsätta tro att det finns 

skillnader mellan funktionsnedsatta personer och icke- funktionsnedsatta personer (Berg 

2011:4). 

Även forskare som Ghersetti (2007:25) har visat att när personer med funktionsnedsättningar 

medverkar i medierna har funktionsnedsättningen haft en central betydelse för inslagets 

innehåll. Handikappförbunden (2011:38) uttrycker att det uppmärksammade journalistiska 

arbetssättet att framställa det avvikande och annorlunda får negativa konsekvenser för 

personer med funktionsnedsättningar. Enligt Camauër och Nohrstedt (2006:108–109) är 

naturlig inkludering något de stora medierna säger sig eftersträva. Naturlig inkludering 

innebär att personer med funktionsnedsättningar inte i första hand synliggörs för sitt 

funktionshinder utan som invånare och medborgare med samma möjlighet till att delta i 

medierna genom att värdera och diskutera generella samhällsfrågor. 
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Problemformulering 

I medierna finns en mängd olika representationer som får betydelse för hur människor ser på 

exempelvis en händelse, situation eller person som beskrivs. Den bild media representerar kan 

beskrivas som en återgiven bild eller beskrivning av någonting (Berg & Ålöw 2007:12).  När 

vi får del av en representation genom media menar forskare som Ljuslinder (2002:17–18) och 

Burr (2001:51) att det sedan påverkar och förändrar våra föreställningar som vi redan har om 

olika företeelser. Om den bild medierna skapar av personer med funktionsnedsättningar är 

något i förenlig med hur vi uppfattar dem blir det problematiskt då tidigare forskning visat att 

representationen av funktionsnedsatta inte stämmer överens med verkligheten. Forskare som 

Ghersetti (2007:25) har visat att när personer med funktionsnedsättningar tidigare medverkat i 

TV har inslagen oftast haft en negativ vinkling där en bild ges av personer med 

funktionsnedsättningar som passiva, hjälplösa, i ett utanförskap och kopplade till 

diskriminering. Ljuslinder (2002:17–18) menar att genom mediernas beskrivningar av 

personer med funktionsnedsättningar skapas och upprätthålls kontinuerligt våra 

gemensamma föreställningar om dem. Att media upprätthåller en missvisande bild får 

konsekvenser för personer med funktionsnedsättningar och går emot FN:s konvention (FN 

2008:23) om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Enligt den bör medierna 

utmana fördomar och bredda bilden av personer med funktionsnedsättningar. 

Forskare som Ljuslinder (2002) och Ghersetti (2007) har visat att personer med 

funktionsnedsättningar ständigt förekommer i återkommande handlingsmönster, 

karaktärsteckning och bilder, som helt eller delvis saknar relevans i verkligheten. Det som 

förekommer är ensidiga och ofullständiga bilder av en komplex och mångfacetterad 

”verklighet”.  Med detta förmedlas en omformulerad och felaktig bild av  

vad det innebär att leva med en eller flera funktionsnedsättningar samt bidrar  

till felaktiga uppfattningar om personer med funktionsnedsättningar. Flodin (2011:14) 

uttrycker detta som problematiskt då det får konsekvenser i huvudsak på tre områden: (1) att 

personer med funktionsnedsättningar berövas möjlighet till igenkännande och  

förebilder, (2) representationen kan upplevas kränkande för personer med 

funktionsnedsättningar och (3), att många personer inhämtar till stor del sin kunskap  

om sådant de inte kommer i nära kontakt med i sitt dagliga liv genom medier och  

blir därför felinformerade. Problematiken ligger i att personer utan funktionsnedsättningar 

kommer att betrakta funktionsnedsatta personer genom felaktiga ”glasögon” och  

sannolikt behandla dem på liknande vis. I ett större perspektiv blir detta också problematiskt, 
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inte minst inom socialt arbete då det främst är personer utan funktionsnedsättningar  

som har makten att bestämma över personer med funktionsnedsättningar.  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilken bild Sveriges Television (SVT) respektive TV4:s 

nyhetsinslag skapar av personer med funktionsnedsättningar.  

Frågeställningar 

1) I vilken utsträckning medverkar personer med funktionsnedsättningar i SVT- respektive 

TV4- nyhetsinslag? 

2) Hur framställs personer med funktionsnedsättningar i SVT- respektive TV4-

nyhetssinslagen? 

Avgränsningar 

Studien har avgränsats till att undersöka hur SVT respektive TV4 porträtterar personer med 

funktionsnedsättningar. Bakgrunden till valet av SVT är att de sedan 2007 valt att ingå i en 

samverkansöverenskommelse med Handikappförbundet. Överenskommelsen ska på längre 

sikt integrera funktionshinderperspektivet i SVT:s verksamhet genom att använda 

Handikappförbundet som bland annat bollplank och inspiration (Von Krogh 2008:3). Vad 

gäller TV4 har tidigare forskning inte funnits i hur TV4 porträtterar personer med 

funktionsnedsättningar.  

Vidare har studien avgränsats till att enbart gälla nyhetsinslagen. Bakgrunden till 

avgränsningen är att enligt Hadenius, Weibull och Wadbring (2012:17) och Nygren och 

Skanne (2008:2) når nyhetsinslag ut till ett högt antal tittare, då de tillsammans står för  

cirka 75 % av svenska folkets TV- tittare. De har många tittares tillit vid representationen av 

samhällets olika företeelser.  
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2. Tidigare forskning  

I följande avsnitt redogör jag för tidigare forskning för att ge en ökad förståelse över hur 

personer med funktionsnedsättningar tidigare framställts i medierna. I sökandet efter tidigare 

forskning har jag främst använt Google Scholar, LIBRIS och DiVa (Digitala Vetenskapliga 

Arkivet). Några av sökorden som använts är funktionshinder, funktionsnedsättning, 

handikapp, media, framställning och avvikare. Med hjälp av dessa sökord har jag funnit 

tidigare forskning som ansetts vara relevant i min studie. Under sökandet efter tidigare 

forskning stötte jag på problem med att hitta forskning kring mediernas framställning av 

personer med funktionsnedsättningar. Detta har bidragit till begränsningar i avsnittet.  

I följande avsnitt redogör jag för hur personer med funktionsnedsättningar framställs i 

medierna, vilket också kan kopplas till de teoretiska utgångspunkterna som problematiserar 

skapandet av en avvikare. 

Begreppet funktionsnedsättning 

Genom att blicka tillbaka på benämningen funktionsnedsättningens betydelsehistoria går det 

att finna strukturer och idéer från det förflutna som lever i nuet. På så vis skapas en förståelse 

för hur olika benämningar och deras sociokulturella innebörder förändras över tid, samt vad 

de nya begreppen tar med sig av tidigare benämningars innebörd (Ljuslinder 2002:21).  

Ett antal begrepp och benämningar har tidigare används för att beskriva människor med 

kroniska sjukdomar och skador. I mitten av 1600- talet betraktades funktionsnedsatta inte som 

en specifik grupp utan istället ansågs de som en del av kategorin fattiga. Inte förrän i slutet av 

1600- talet började benämningen i officiella dokument vara, blinda, döva eller dumba. Vid 

1700- talet kom allt fler benämningar. Personer som vi idag benämner funktionsnedsatta 

benämndes lytta, abnorma, vanföra, invalider och partiellt arbetsföra. För att exemplifiera 

vad begreppen innebär är betydelsen av ordet abnorma i Nationalencyklopedi starkt 

avvikande från det som uppfattas som normalt eller vanligt och översättningen av invalid är 

en icke giltig person. Dessa benämningar förekommer inte idag eftersom de inte  

accepteras av majoriteten (Ljuslinder 2002: 22-24).  

I slutet av 1950- talet började användningen av begreppet handikappad att tillämpas men det 

var inte förrän under början av 1980- talet som benämningen fick sitt genomslag. 

Benämningen handikapp innebar något som uppstår i mötet mellan individen och miljön.  

Den person som har en skada eller sjukdom som leder till någon form av funktionsnedsättning 
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blir mer eller mindre handikappad i sin omgivning beroende på hur miljön är  

utformad (Berg & Ålöw 2007:8). Socialstyrelsen gick ut år 2007 med en rapport där de 

föreslår att benämningen handikapp inte längre ska användas av verksamma i socialtjänsten 

och hälso- och sjukvården, med anledning av att benämningen kom att betraktas som  

en personlig egenskap (Lindberg & Grönvik 2012:10–11). Socialstyrelsen föreslår  

istället en användning av funktionshinder och funktionsnedsättning som de definierar:  

Funktionsnedsättning: Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga.  

Funktionshinder: Begränsning som en funktionsnedsättning innebär i relation till miljön. (Lindberg & 

Grönvik 2012:11) 

I likhet med definitionen av handikappbegreppet existerar ett funktionshinder enbart i vissa 

situationer. Beroende på hur miljön är utformad kan en person i en viss situation ha ett 

funktionshinder men inte i en annan. Vidare omfattar begreppet funktionsnedsättning  

ett stort antal funktionshinder. Funktionsnedsättning kan vara en följd av fysiska eller 

intellektuella skador, sjukdomar, hörsel- eller synskador, medicinska tillstånd eller  

psykiska sjukdomar. Dessa funktionsnedsättningar kan vara av bestående eller  

övergående natur.  Det går inte att påstå att funktionshinder enbart handlar om  

yttre faktorer eftersom en del funktionshinder är osynliga (Berg & Ålöw 2007:8).  

Problematiken med den senare definitionen är att det används breda och miljörelaterade 

definitioner som innebär att det är helt upp till individen själv i förhållande till miljön att 

avgöra om vad som är ett funktionshinder. Benämningen bygger på omgivningens 

tillgänglighet i förhållande till barriärer och hinder, vilka även inkluderar attityder,  

kulturella föreställningar, språkliga, institutionella och organisatoriska hinder.  

Socialstyrelsen har därför markerat fyra områden för definitionen, (1) skador i  

kroppsstruktur och kroppsfunktion, (2) begränsningar i aktiviteter, (3) deltagande och (4) 

omgivningsfaktorer (Lindqvist 2007:37–39).  

Över tid tillkommer ständigt nya benämningar och bakgrunden till det kan vara att gamla 

benämningar blivit förknippade med fördomar och negativa innebörder av lägre 

människovärde. De nya benämningarna drar med sig sin tidigare betydelsehistoria, vilket 

innebär att gamla begrepps innebörder följer med, flyttas över eller tillskrivs nya begrepp. 

Oavsett vilket begrepp som används har ordvalen över all tid stått för något  

avvikande vilket bidrar till att begreppet enklare förknippas med fördomar och 

vanföreställningar (Ljuslinder 2002:26).   
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Det som upplevts problematiskt i studien är vilket begrepp jag ska ta användning utav för att 

undvika reproduktionen av gamla föreställningar och fördomar. Å andra sidan har tidigare 

forskning visat att med nya benämningar följer gamla innebörder med.  På så vis är nya 

benämningar inte bättre än gamla. Av tydlighetsskäll har jag bestämt mig för benämningen 

funktionsnedsättning. Användningen av begreppet funktionshinder är dock inte alltid aktuellt 

då det är något som uppstår i relation till miljön. Vad gäller benämningen handikapp används 

det endast i citat eller om resonemanget kräver det av tydlighetsskäl. 

Mediernas dagliga inverkan 

Televisionen reproducerar verkligheten snarare än reflekterar den. Medias roll är att de är 

delaktiga i skapandet av den verklighet vi lever i. Media kan sägas ge en representation av 

verkligheten men inte en fullständig bild.  De ofullständiga bilderna får sedan möjlighet att 

påverka den verklighet vi lever i, genom att vi bygger vårt handlande på våra 

verklighetsbilder (Berg & Ålöw 2007:16).  

När vi tar del av information från media anses de påverka oss både medvetet och omedvetet. 

Det är något de gör i en kontinuerlig interaktion eller samspel med oss, precis som vi påverkas 

av andra faktorer i våra liv. Vi är på många sätt utelämnade åt mediernas framställningar eller 

representationer av världen när vi bildar oss medvetna och omedvetna uppfattningar om oss 

själva och den värld vi lever i. Att tala om påverkan är ett diskutabelt påstående eftersom 

media kan påverka oss på olika sätt. Anledningen till att vi påverkas på olika sätt möjliggörs 

genom att programmen förvandlar den objektiva gemenskapen vi får del av till en subjektiv 

upplevd realitet (Gripsrud 2011:56–57). Vidare menar Burr (2001:51) att när vi får del av 

informationen påverkas och förändras våra föreställningar som vi har om olika företeelser.  

En bidragande faktor till att media har en betydande roll i vår vardag är att det är många 

människor som ser och hör på TV samtidigt.  Begreppet ”samtidighet” är töjbart eftersom vi 

exempelvis inte behöver se på Aktuellt eller på TV- debatter samtidigt för att kunna förhålla 

oss till privata och offentliga samtal om programmet och dess innehåll. Det räcker med att se 

programmen när de är någorlunda aktuella (Gripsrud 2011:45). Hadenius, Weibull och 

Wadbring (2011:20) delar den tanken och menar att det som förmedlas ger som regel upphov 

till personlig kommunikation, exempelvis i hemmet eller på arbetsplatsen. Det påverkar i sin 

tur också hur vi tolkar mediernas utbud.  
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Inom massmedia finns det en mängd olika typer av representationer som får betydelse i hur vi 

exempelvis ser på en person, situation eller händelse. En representation kan beskrivas som en 

återgiven bild eller beskrivning utav någonting. I de fall då medias representation inte 

överensstämmer med verkligheten kan det medföra konsekvenser där människor riskerar 

skapa felaktiga uppfattningar av verkligheten (Berg & Ålöw 2007:12).   

Ghersetti (2007:4) och Ljuslinder (2002:17–18) uttrycker att media bidrar till skapandet av 

våra befintliga uppfattningar. De menar att media framförallt påverkar våra förståelseramar 

genom att media utgör en viktig källa för våra föreställningar om vad som är önskvärt och 

icke önskvärt, normalt och onormalt, möjligt och omöjligt. Särskilt viktig blir den information 

vi får del av vid områden där vi saknar egna erfarenheter, då får den representation medierna 

ger en allt större betydelse.   

Vad gäller personer med funktionsnedsättningar har Ljuslinder (2002:17–18) visat att media 

har en betydande roll vid återskapandet av gamla föreställningar och fördomar kring dem. 

Media återskapar gamla föreställningar och fördomar eftersom allmänheten är mottagare och 

kräver förenklingar. Samtidigt som de återskapar, så nyskapar de och på så vis upprätthålls de 

gamla föreställningarna gällande personer med funktionsnedsättningar. Gripsrud (2011:63) 

delar Ljuslinders tanke och menar att media bidrar till ständiga reproduktioner av rådande 

tankesätt och samhällsförhållanden. Media påverkar oss främst genom att bekräfta de 

förhållanden som redan existerar. Upprättandet av gamla föreställningar och invanda 

tankemönster strider därmed mot utvecklingen av handikappolitikens målsättning, ”full 

delaktighet, jämlikhet och alla människors lika värde” (Regeringen 1999/2000:11).  

Representation 

Det existerar en uppfattning om att personer med funktionsnedsättningar inte förekommer i 

TV rutan. Denna uppfattning ger sig tydligast i uttryck av Longmore (1985:1) och återfinns 

även hos Masefield (1995:VIII) och Klobas (1988:437).  Ett flertal studier har dock 

demonstrerat och påvisat att uppfattningen är felaktig.  Ljuslinder (2002:67) har kommit fram 

till att 1-2 % av SVT:s programs sändningstid är relaterade till personer med 

funktionsnedsättningar och funktionshinder. Ljuslinders undersökning sträcker sig mellan 

åren 1956-2000 och har visat att funktionsnedsatta är lika sällsynta i dagens TV- program som 

de var på 1950- talet. En annan undersökning som är skriven på uppdrag av 

Handikappförbundet rapporterar Ghersetti (2007) att personer med funktionsnedsättningar 

medverkar 0,7 % av den totala sändningstiden. Undersökningen sträcker sig under en 18 
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månaders period. Sammanfattningsvis går det inte att påstå att personer med 

funktionsnedsättningar lyser med sin frånvaro. Det betyder dock inte att personer med 

funktionsnedsättningar förekommer ofta i tv rutan, utan snarare att de är underrepresenterade 

(Ljuslinder 2002:160). 

Att personer med funktionsnedsättningar förekommer någorlunda frekvent i TV anses inte 

helt positivt av de som förespråkar likabehandling av personer med funktionsnedsättningar. 

Det grundar sig i att tidigare forskning visat att den bild medierna skapar om personer med 

funktionsnedsättningar främst är missrepresentationer. Detta innebär att personer med 

funktionsnedsättningar i huvudsak porträtteras på ett enformigt sätt, platt, nedvärderande och 

stereotypt. Det bidrar till att skapa en bild av personer med funktionsnedsättningar som är 

förvrängd eller ofullständig. Dessa bilder sänder ut felaktiga uppfattningar om vad det innebär 

att leva ett liv med en eller flera funktionsnedsättningar (Flodin 2011:2 ).  

Stereotypa avbildningar 

Människor har ett behov av att förenkla omvärldens intryck genom att generalisera saker och 

ting eftersom det underlättar vid tolkning av ny information. Det finns olika metoder för att 

göra detta och att stereotypisera är en av dem (Berg & Ålöw 2007: 17).  

Vad gäller representationen av personer med funktionsnedsättningar i nyheter och TV- 

program är de starkt förenklade stereotypa avbildningar. De stereotypa avbildningarna syftar 

till individer som tillskrivs överdrivna och förenklade egenskaper.  Att stereotypisera innebär 

att göra åtskillnader mellan de som anses vara de normala och acceptabla från de onormala 

och oacceptabla samt att stänga ute sådant som inte passar in. En sådan föreställning av en 

person, grupp eller institution baseras ofta på en fördom som inte undersöks huruvida den är 

sann eller inte. De överdrivna och stereotypiserade egenskaperna hos individen bidrar till 

skapandet av en identitetskategori av alla de personer som anses ha samma egenskap 

(Ljuslinder 2002:118).  

De vanligaste stereotypa avbildningarna i SVT:s nyhetsinslag är hjälten, offret, kämpen och 

skurken. När berättelser om kämpen uppträder handlar de om personer med 

funktionsnedsättningar som lyckats nå en position som är ovanlig och svår att nå även för 

icke- funktionsnedsatta, men som framstår som en större bragd när det gäller personer med 

funktionsnedsättningar. När offret framträder handlar det om att leva ett liv som den icke- 

funktionsnedsatta lever, ett socialt acceptabelt ”normalt” liv. När offret framträder läggs fokus 
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på funktionsnedsatta personens utsatthet, ofrihet och beroende. Personen gestaltas främst som 

offer för byråkratin, diskriminering och förtryck. Representationen av hjälten är främst en 

vinnare och porträttet av skurken är främst personer med psykiska funktionsnedsättningar, 

som framstår som våldsamma och som en fara för allmänheten (Ljuslinder 2002:118–126). 

Stereotypa föreställningar härstammar till stor del från myter och föreställningar från tidigare 

tidsepoker. Bakgrunden till att stereotypa föreställningar inte förändras över tid är att de 

återkommande upprepats, särskilt i medierepresentationen. Om denna bild upprepas gång på 

gång, ökar risken att ett fastlåst tankemönster skapas hos sändare och mottagare. En anledning 

till att stereotyperna överlevt och används under långa perioder är att de överensstämmer med 

de regler som berättelser i allmänhet följer, det traditionella berättandet med speciella aktörer 

som vanligtvis används i sättet att berätta, kategoriserade hjältarna, skurkarna, kämparna och 

offren (Ljuslinder 2002:126).  

Som tidigare nämnt är medierepresentationen de olika typer av bilder vi tar del av genom 

mediernas innehåll. En form av medierepresentation är stereotypa avbildningar som inte 

stämmer överens med verkligheten och vars konsekvenser kan leda till att personer som blir 

stereotyperade särbehandlas eller på annat sätt diskrimineras (Berg & Ålöw 2007:19).  

Funktionshindrets betydelse i medierna 

Tidigare när personer med funktionsnedsättningar framställts i massmedia har de väldigt 

sällan förekommit i en kategori som enskilda individer utan som representanter för en grupp, 

som benämns ”funktionshindrade”. Ett exempel är när enskilda individer används för att 

illustrera en problematik som anses gälla för hela gruppen funktionshindrade. En förklaring 

till att enskilda individer framställs som representanter för grupper kan vara att personer som 

oftast framställs i grupper är förtryckta, marginaliserade och avvikande, medan inflytelserika 

och mäktiga personer beskrivs som enskilda individer (Lindqvist & Sauer 2007:229). 

Personer med funktionsnedsättningar uppträder väldigt sällan i program och inslag som 

handlar om något annat än själva funktionshindret. I första hand har de betraktats som någon 

tillhörande ”funktionshindrade”, oavsett om personen har varit man eller kvinna, så tillskrivs 

de vara avvikande och tillhörande ”de andra”.  Det har bidragit till att massmedia har 

kritiserats för att inte inkludera personer med funktionsnedsättningar i ”vanliga” program och 

att sluta framställa personer med funktionsnedsättningar som funktionshindrade om det saknar 
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betydelse. Vad gäller personer som inte har en funktionsnedsättning behöver inte programmen 

nämna det utan är outtalat som en underförstådd självklarhet (Lindqvist & Sauer 2007:230).  

Ljuslinder (2002:108) menar att när en person har ett funktionshinder bryter den mot normen 

av vad som tillhör det normala. Funktionshindret representeras som dominerande i en persons 

liv och gör det svårt att leva ett ”normalt” liv. Här uppstår en konflikt, när en 

funktionshindrad i programmen försöker leva ett normalt liv blir också följden att bilden av 

funktionshindrade som onormala eller avvikande förstärks.   

På senare tid har representationen av minoritetsgrupper i media ansetts vara en  

viktig samhällsfråga. Vad gäller hur vissa minoritetsgrupper ska framställas i media  

har det bidragit till begränsningar i tryck- och yttrande frihetslagen. Det har sin  

bakgrund i att etnicitet, sexuell läggning och kulturell bakgrund är faktorer vi inte  

kan förändra och därför anses de vara orimliga representationer, ibland även  

nedvärderande och kränkande (Berg & Ålöw 2007:16–17).    

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har personer med funktionsnedsättningar tidigare medverkat i 

nyhetsinslag där funktionshindret haft en central betydelse för inslagets innehåll. Mer än 

hälften av inslagen hade en negativ vinkling där en bild ges av personer med 

funktionsnedsättningar som passiva, hjälplösa, i ett utanförskap och kopplade till 

diskriminering. I media framträdde inte funktionsnedsatta i egenskap av vanliga och 

genomsnittliga medborgare utan som representanter för en grupp med särskilda behov och 

problem. Detta bidrar till att personer med funktionsnedsättningar behandlas som delar i ett 

kollektiv snarare än som enskilda individer. 
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3. Teoretiska utgångspunkter  

I följande avsnitt redovisas valda teoretiska utgångspunkter, vilka är Erving Goffmans (2011) 

teori om stigma samt David Altheide och Robert Snows (1979) teori om medielogik.  

De teoretiska utgångspunkter som jag redogör för i det här avsnittet har ett samband med det 

material jag skapat samt är av betydelse då materialet tillsammans med de teoretiska 

utgångspunkterna ger mig möjlighet att besvara frågeställningarna. Jag har i denna studie 

använt mig av Altheide och Snows (1979) teori om medielogik, som har en betydande roll i 

förståelsen av den bild som representeras av medierna samt Goffmans (2011) teori om stigma, 

som beskriver hur olika faktorer påverkar skapandet av personer som ställs utanför. 

Goffman och Altheide och Snows (1979) förhållningssätt kan relateras till varandra då de 

båda problematiserar uppkomsten av en avvikare, dock genom två olika perspektiv som jag 

anser kompletterar varandra. Då syftet med studien är att undersöka vilken bild SVT 

respektive TV4:s nyhetsinslag skapar av personer med funktionsnedsättningar anser jag att 

delar av Goffmans teori om stigma, som problematiserar skapandet av en avvikare kan hjälpa 

mig att analysera det material jag skapat. Vidare är Altheide och Snows teori användbar vid 

förståelsen av hur nyheterna förvränger och omformar verkligheten för att underlätta 

tolkningen av ny information. Detta går att koppla till mitt material, i den mening vad det 

innebär för representationen av personer med funktionsnedsättningar. 

Goffman beskriver inte tydligt hur samhället ser på ett stigma. Goffman lägger stor tyngd på 

hur de stigmatiserade blir påverkade och hanterar sitt eget stigma. I relation till min studie tar 

han exempelvis inte upp hur samhällets föreställningar eller uppfattningar kan vara viktiga 

faktorer för den som bär på stigmat. Därför kommer Goffmans teori att kompletteras med 

Rafael Lindqvist (2007), som förtydligar Goffmans teori om att upplevelsen av 

funktionsnedsättningen är något som blir till i samspel med omgivingen.  

De teoretiska utgångspunkterna redovisas i två teman, dessa är Skapandet av en avvikare och 

Mediers inneboende logik.  De teman som används är anpassade efter de områden som vidare 

i studien kan kopplas till kapitel fem, resultat och analys. 

Skapandet av en avvikare 

I boken Stigma, den avvikandes roll och identitet beskriver Goffman (2011) att stigma är 

något som i stor utsträckning påverkar vår identitet. Stigma används för att beteckna någons 
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avvikande drag i negativ mening, som därigenom skiljer personen från gruppen i övrigt. 

Vidare betonar Goffman att det inte är alla icke önskvärda egenskaper som berörs av detta, 

utan enbart de som upplevs som oförenliga med våra föreställningar om hur en individ bör 

vara (Goffman 2011:10–11).     

Skapandet av en avvikare kommer till genom sociala processer.  Redan vid första intrycket av 

en människa tillskrivs individen vissa egenskaper och redan då förväntas uppträda efter dessa. 

Oftast är vi inte medvetna om förväntningar vi ställt, förrän de i mötet med individen blir en 

fråga om huruvida dessa krav uppfylls eller inte.   Att vi ser en individ som avvikande handlar 

dock inte om individens faktiska egenskaper, utan det sätt egenskaperna påverkar människors 

sätt att interagera med varandra. Detta beskrivs som en social process och visar på hur normer 

bli problematiska när vi interagerar med varandra (Goffman 2011:10, 149).   

Goffman (2011) redogör för den sociala identiteten som innebär att andra personers intryck av 

individen kan påverka individens syn på sig själv. Den sociala identiteten bygger vidare på 

samhällets krav och förväntningar på individen. Goffman kommer fram till att den sociala 

identiteten främst utvecklas genom hur personer i omgivingen ser på individen (Goffman 

2011:9–10). Det är samhället som signalerar genom omgivingens attityder att den 

stigmatiserade individen i viss mån är annorlunda (Lindqvist 2007:45). 

En vanlig erfarenhet av den stigmatiserade är upplevelsen av isolering, utanförskap 

och att inte bli sedd som en hel individ med brister och förtjänster. Det är en ständig  

kamp mot negativa attityder och fördomar. Dessa upplevelser formas i ett  

samspel med omgivingen, vars normer och värderingar återverkar på individens 

självuppfattning (Lindqvist 2007:44–47). 

Vidare skriver Goffman (2011) om social information, som är de egenskaper som anses ligga 

till grund till att en individ avviker.  Den sociala informationen förmedlas bland annat genom 

så kallade stigma symboler. En stigma symbol är exempelvis ett synligt märke som tyder på 

att individen tillhör en specifik grupp. Den sociala information som symbolen sänder ut kan 

bekräfta det som andra tecken vittnar om hos individen och fyller ut vår bild av honom. Hur 

påtaglig denna stigmasymbol är och i vilken utsträckning den fungerar som en upplysning om 

personens stigma benämns som stigmats visibilitet. Den har också stor betydelse i hur 

individen blir bemött och behandlad i olika situationer. För personen som avviker innebär det 

att, beroende på vilka personer den har i sin omgivning samt hur tydlig stigmasymbolen är, 

desto mer iakttagen blir individens stigma för omgivingen. Exempelvis identifierar vi en 
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persons vita käpp som en bekräftelse på att personen är blind. Denna välbekanta 

stigmasymbol kan stundom undgå uppmärksamhet då den exempelvis inte är synlig  

(Goffman 2011:52–53, 57).  

En annan tolkning av den stigmatiserade är att det inte entydligt bestäms av omgivingen. 

Individen har möjlighet att påverka omgivingens föreställningar och reaktioner genom att föra 

fram sin egen definition av situationen och olika förhållanden. Individen kan "förhandla" så 

att den gemensamma tolkningen blir till fördel för honom eller henne (Lindqvist 2007:47). 

Mediers inneboende logik  

Vid tillämpning av medielogiken används främst Håkan Hvitfelts och Gunnar Nygrens (2011) 

bok, På väg mot medievärlden 2020 – journalistik och Jesper Strömbäcks (2000) bok, Makt 

och Medier. Medielogiken härstammar från David Altheide och Robert Snow och utgör en 

sorts grundregler för hur man ska arbeta med innehåll av medier (Hvitfelt & Nygren2011:36). 

Enligt medielogiken är det som blir till nyheter beroende av mediernas format, deras 

organisation, arbetsvillkor, normer och behov av uppmärksamhet. Det handlar om händelser 

och fakta som kan tillspetsas, förenklas, stereotypiseras, personifieras, konkretiseras, 

intensifieras och polariseras. Från medias perspektiv handlar det om berättartekniker som 

media utvecklat för att klara den överskott av information och det underskott av 

uppmärksamhet som finns (Strömbäck 2000 157-158). 

Tillspetsning innebär att formulera sig kort och i huvudpunkter och polarisering förmedla 

kontraster i synsätt för att behålla publikens uppmärksamhet. Ett exempel är en  

undersökning som visar att tiden som personer genomsnittligt fått uttala sig i amerikansk  

TV har sjunkit från 40 sekunder till 9 sekunder. Detaljer ersätts med passande  

formuleringar för att inte riskera att artikeln försvinner bland all annan information som 

mottagaren möter. Eftersom allmänheten är mottagaren krävs en förenkling så att  

precis alla ska förstå innehållet. För att det ska vara möjligt ställs krav på förenkling  

och konkreta händelser. Människor anses vara konkreta. Ett sätt att locka intresse är  

genom att personifiera, att ge problem ett ansikte och möjliggöra identifikation vilket 

människor är mottagliga för och berörs av (Strömbäck 2000:158).  

Enligt medielogiken innebär att stereotypisera ett sätt för människor att skapa ordning  

i det informationsflöde vi möter. Det är ett sätt som underlättar för oss och sparar kraft vid 

tolkning av ny information och därför sker generaliseringar och förenklingar genom att  
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bilda stereotyper.  Stereotyperna anses bygga på generaliseringar, vilket hos mottagaren 

skapar något som de känner igen. Att skapa stereotyper som ingen känner igen räknas  

inte som stereotyper. För att räknas som stereotypt bör det vara en del av ett gemensamt 

tänkande. Därmed tillkommer också förutfattade meningar och associationer hos  

mottagaren (Strömbäck 2000:159–160).  

Nyhetsorganisationer favoritiserar de nyheter som inkluderar någon form av konflikt som 

resulterar i dramatiska historier. Det finns ett behov av dramatiska nyheter som också kan 

förklaras av benägenheten att fokusera nyhetsbevakningar på det avvikande och annorlunda. 

Medielogiken har kritiserats för att hänsyn inte tas till mediernas sociala och integrerande 

funktion i samhället (Strömbäck 2000:260–261).  

4. Metod 

I det här avsnittet ska jag redogöra för mitt val av metod. Här redogör jag för mitt 

tillvägagångsätt för att samla in material till uppsatsen och hur jag behandlat mitt 

datamaterial.  För att metoden ska ge svar på mina frågeställningar har jag valt att använda 

mig av en kombination av kvalitativ innehållsanalys och en kvantitativ innehållsanalys. 

Gemensamt för metoderna som kommer att användas är att de har mitt syfte som 

utgångspunkt. Utifrån syftet och frågeställningarna har ett kodschema utformats för att samla 

in material från nyhetsinslagen.  

Kvalitativ och kvantitativ metod 

Kvantitativ metod handlar om undersökningsmetoder som producerar ett material som bygger 

på siffror. Vid användning av kvantitativa metoder får man fram material som kan beräknas 

genom olika slags statistiska beräkningar, som sedan framställs exempelvis i diverse diagram, 

tabeller eller liknande. Kvalitativa metoder används däremot för att beskriva fenomen i deras 

kontext och för att ge en ökad förståelse över fenomenet. De kvalitativa metoderna betonar 

betydelser som inte kan undersökas experimentellt och inte heller mätas i förhållande till 

kvantitet, mängd eller frekvens (Justesen & Mik-Meyer 2011:12–13). 

Enligt Sjöberg (2008:15, 24) är kvalitativa och kvantitativa metoder lika aktuella för att  

nå förståelse både i samhället och i relationer.  Vidare poängterar hon också att den  

ena ansatsen inte är mer vetenskaplig än den andra, trots att många forskare som  

Jacobsson (2008:163, 174) hävdar att verkligheten endast kan nås genom kvantitativa 

metoder.  Att genomföra en kombination av de båda ansatserna är ett alternativ för forskare. 
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Jacobsson har tidigare i sin studie kombinerat ansatserna, då hon i en inledningsfas tar hjälp 

av siffror och diagram i syfte till att lära känna sitt material även om hon inte alltid använder 

kvantitativa resultatredovisningar.  

En motsatts till den kvantitativa ansatsen är kvalitativa innehållsanalysen. Den kvalitativa 

analysen lägger fokus vid tolkningen av texten och innehåller traditioner som hermeneutik, 

strukturalism och semiotik. Kritiken mellan de två analyserna har funnits i årtionden. Den 

kvantitativa analysen kritiseras för sin objektivitet och den kvalitativa analysen anses vara för 

subjektiva i sin tolkning. En del forskare underkänner den andres vetenskapssyn, andra 

forskare menar att metoderna kan med fördel komplettera varandra.  

I studien har jag valt att utgå ifrån en kombination av kvalitativ metod och kvantitativ metod, 

detta grundar sig i den information som efterfrågas. I studien har jag undersökt i vilken 

utsträckning personer med funktionsnedsättningar medverkar i SVT respektive TV4. 

Eftersom frågeställningen bygger på att jag ska räkna antal gånger personer med 

funktionsnedsättningar förekommer i SVT respektive TV4 har kvantitativ metod används.  

Vidare används kvalitativ metod för att besvara frågan hur personer med 

funktionsnedsättningar framställs i SVT respektive TV4.  Ett skäl till kombinationen är att jag 

i min studie söker djupare information ifrån ett mindre material. Jag strävar inte efter att 

generalisera resultatet, vilket inte heller anses möjligt med ett mindre material.  

För att nå djupgående information från en mindre grupp anser Denscombe (2008:130) att 

intervjuer är ett bra alternativ. Eftersom mitt syfte är att undersöka vilken bild SVT respektive 

TV4:s nyhetsinslag skapar av personer med funktionsnedsättningar skulle inte intervjuer mäta 

det som efterfrågas i mitt syfte.  Jag kan inte heller genom att observera personer med 

funktionsnedsättningar få en bild av hur SVT och TV4 framställer personer med 

funktionsnedsättningar. I undersökningen anses det relevant att ta användning av en 

innehållsanalys för att samla in material.  

Vad är innehållsanalys? 

När vi kollar på TV, lyssnar på radio, läser i tidningen eller genom internet tar del av 

information, ägnar vi oss åt en form av innehållsanalys. Det gör vi genom att skapa en bild 

från de egenskaper som finns i text, bild eller tal.  Det som skiljer den vetenskapliga 

innehållsanalysen från den dagliga är teoretisk förankring och systematiken i 

tillvägagångssättet (Nilsson 2011:119). Innehållsanalys är en vetenskaplig metod som 
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utvecklats för att göra det möjligt att dra slutsatser från texter, meddelande eller annat 

symboliskt innehåll (Tjernström 2001:83).  

Kvantitativ innehållsanalys 

Innehållsanalysen är ett forskningsredskap för det objektiva, systematiska och kvantitativa beskrivandet 

av manifest kommunikationsinnehåll (Nilsson 2011:121). 

Citatets fyra begrepp är grundläggande för den kvantitativa innehållsanalysen.  Objektivitet 

innebär att analysen ska vara oberoende av den forskare som utför den. Forskaren bör följa 

tydligt formulerade regler som minimerar forskarens subjektiva inverkan. Forskare som följer 

samma tillvägagångsätt bör komma fram till samma slutsatser. Systematik är en förutsättning 

för objektivitet. Den syftar dels till analysens tillvägagångssätt som ska vara klart och 

definierat och dels till det som bedöms vara det relevanta innehållet som ska kunna mätas på 

ett tillförlitligt sätt. Kvantitet innebär att det i analysschemat bör ingå variabler, frekvens eller 

ett sätt som gör statistiskt samband möjligt. Det sistnämnda ordet är manifest innehåll och 

innebär att analysen utformas entydigt så att subjektiv tolkning av innehållet minimeras 

(Nilsson 2011:121–122).  

Den kvantitativa innehållsanalysen har ansetts vara väldigt effektiv och är känd för dess 

systematiska och formaliserade ansats. Vidare kräver ett kvantitativt tillvägagångssätt att 

forskningsfrågorna delas in i variabler med vilka man kan mäta relevanta egenskaper  

i innehållet. Metoden resulterar i termer som förekomst, frekvens, omfång eller volym 

(Nilsson 2011:122–123). 

För att få svar på frågan i vilken utsträckning personer med funktionsnedsättningar 

förekommer i nyhetssändningarna har kvantitativ analys valts. Frågeställning har ersatts med 

variabler, vilket gör det möjligt att mäta relevanta egenskaper i innehållet.  

Nilsson (2011:135, 23) förklarar variabler med hur frågeställningarna omvandlas till mätbara 

variabler eller skapandet av konkreta frågor som riktas mot innehållet. Processen benämns 

operationalisering. Vidare mäts resultatet i frekvens, hur ofta någonting förekommer i ett 

innehåll och i hur stor andel av innehållet som karakteriseras av en viss egenskap. I relation 

till min studie innebär det ett redskap för att få svar på frågeställningen, hur ofta personer med 

funktionsnedsättningar förekommer i inslagen och hur stor andel av de totala sändningarna 

handlar om personer med funktionsnedsättningar. Det innebär att jag under mina två 

undersökningsveckor räknar tiden på den totala sändningen samt den tid personer med 

funktionsnedsättningar medverkar.  
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Varför jag valt att genomföra en kvantitativ innehållsanalys och inte en kvalitativ var för att 

jag ville räkna mig fram till på vilket sätt personer med funktionsnedsättningar förekommer i 

nyhetsinslagen. Ett exempel är att jag räknar om det är mer män än kvinnor som medverkar. 

Studien kommer dock att kompletteras med inslag av en kvalitativ innehållsanalys. 

Kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativa innehållsanalysen är tolkande och analyserande.  Vid tolkningen har personen som 

genomför analyser själv en påverkan. Viktiga aspekter i analysen är förståelse, kunskaper och 

den kontext man befinner sig i (Tjernström 2001:89). Till skillnad från kvantitativ 

innehållsanalys som enbart belyser det mätbara används kvalitativ innehållsanalys för att 

synliggöra det som inte går att mäta, det som går att läsa mellan raderna. Tillämpningen av 

kvalitativ analys sker vid frågeställningen hur personer med funktionsnedsättningar framställs 

i nyhetsinslagen.  

I studien använder jag mig av kvalitativ metod för att frågeställningen gör det svårt för mig att 

hålla min distans och inte bli en del av materialet, dels eftersom jag står för datainsamlingen 

och dels för att en del variabler är av tolkande slag. Ett annat exempel där min studie avviker 

från kvantitativ metod är genom att jag undersökt data i förväg, innan undersökning påbörjats 

prövat olika kodschema, för att sedan komplettera och få ut ett fungerande schema. Vid 

kvantitativ metod skulle variabler och kodscheman varit definierade i förväg och frågorna 

skulle formulerats som data skulle ge svar på.  

Vidare anser den kvalitativa metoden att det är viktigt att fånga in betydelsen av kontexten, 

vilket den kvantitativa metoden inte gör då den ser till delarna och inte helheten. Eftersom 

kvalitativa metoder tillåter mer meningsfulla slutsatser där hänsyn tas till kontexten kommer 

studien låta de båda metoderna komplettera varandra.  Även om studie till stor del är 

kvantitativ så blir den kvalitativ när jag tolkar min empiri, eftersom att tolka tillhör den 

kvalitativa metoden.  

Tillvägagångsätt 

För att få en inblick i det berörda forskningsområdet påbörjade jag studien med att inrikta mig 

på tidigare forskning och olika teorier. Jag fann Ljuslinders avhandling ”På nära håll är 

ingen normal” och inspirerades till att göra en något liknande studie för att se hur det ser ut 

idag. Utifrån det definierade jag forskningsproblemet och utformade syftet och 

frågeställningarna.  



18 
 

För att genomföra en systematisk och formaliserad ansats har forskningsfrågorna översätts till 

variabler, med vilka man kan mäta, relevanta egenskaper i innehållet. I studien finns det olika 

ord och begrepp som jag ville räkna på, dock är inte den kvantitativa innehållsanalysen 

heltäckande vad gäller den information som efterfrågas. Den kvalitativa innehållsanalysen har 

tillfört ny förståelse genom att den tillåtit mig tolka delar av nyhetsinslagen. Några exempel är 

där jag tolkar om nyhetsinslagen haft en negativ eller positiv vinkling eller om nyhetsinslagen 

använt sig av stereotypa avbildningar.  

Variabler och variabelvärden har upprättats dels efter att jag gått igenom tidigare forskning 

och dels efter den information jag efterfrågar. Vid en genomgång av tidigare forskning kunde 

jag urskilja några av de mest förekommande egenskaperna. Utifrån dessa egenskaper 

utformades ett kodschema som finns tillgängligt i bilaga 1.  

Vid skapandet av kodschemat har jag utgått ifrån den guide Nilsson (2011:144–147) beskriver 

och inspiration har även tagits från Ghersettis (2007) kodschema. Vidare har variablerna i 

kodschemat strukturerats på så vis att de underlättar kodningsarbetet. Jag har börjat med 

identifikationsvariablerna som innehåller månad, dag och år samt om det är SVT eller TV4 

som undersökts.  

Enligt Nilsson ska ett kodschema vara utformat på ett sådant sätt att själva kodningen flyter på 

och forskaren inte behöver hoppa fram och tillbaka när variablerna i analysenheterna ska få 

sitt svar. I studien har därför ordningen varit strukturerad och genomtänkt. Jag har tagit tid till 

att testa kodschemat mot nyhetsinslagen. Eftersom personer med funktionsnedsättningar är 

sällsynta i nyhetsinslagen tog testningen av kodschemat ett antal dagar. Under testningen 

visade det sig att kodschemat inte följde ordningen i nyhetsinslagen. Det resulterade i att jag 

fick förflytta mig fram och tillbaka vid kodningen. Vidare insåg jag att det inte var möjligt att 

följa inslagets ordning, men ändringen bidrog till ett mer passande schema som underlättade 

kodningsarbetet.  

Vid testning av kodschemat fick jag inspiration till nya variabler som jag tog användning 

utav. De variabler som inte förekom i inslagen togs bort. Eftersom en del inslag hade en vag 

och otydlig representation skapades en variabel som fick benämningen okodat. Under 

kodningen uppmärksammade jag återkommande teman, sammanhängande påståenden, där 

nyhetsinslagen representerar olika skeende på liknande sätt och återkommande ord. Alla 

tankar som dök upp antecknade jag på ett papper för att få en bättre överblick. I denna 
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ordning har kodschemat testats om ett antal gånger och korrigerats tills jag fick fram ett 

kodschema som passade min studie.  

Det förekom svårigheter vid testning av kodschemat vid den exakta mätning av sekunder då 

personer med funktionsnedsättningar förekom i TV- rutan. När undersökningen påbörjades 

har jag därför använt mig av SVT play och TV4 play, vilka finns på respektive kanals 

hemsidor på internet.   Användning av internet har gjort att jag kunde säkerställa mitt resultat 

genom att gå igenom det igen. 

I studien har öppen kodning förekommit då jag tilläts lägga till de variabler som behandlade 

personer med funktionsnedsättningar i inslagen och därmed bortsett ifrån de variabelvärden 

som inte hade relevans för undersökningen. När undersökningen påbörjades förekom det dock 

inga fler förändringar. Under kodningen har jag skissat ner spontana tankar som dykt upp och 

även citerat inslag som handlat om personer med funktionsnedsättningar. 

När kodningen avslutades samlades dock inte materialet in i SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences). Eftersom mitt material inte är så stort ansågs det effektivare att räkna för 

hand.  Jag vill också betona att under hela processen har jag varit noggrann med sortering, 

kodning och analys av material, för att få ut ett så reliabelt resultat som möjligt.  

När datainsamlingen var färdig började jag behandla och analysera resultatet. Därefter 

utformades diagram för att presentera detta på ett enkelt och tydligt sätt. Diagramen redovisas 

i resultatet tillsammans med analysen. Den kvalitativa och den kvantitativa datainsamlingen 

redovisas tillsammans. När resultatet var färdigställt började jag koppla resultat till teorin och 

tidigare forskning. Därefter drogs slutsatser utifrån frågeställningarna för att sedan avsluta 

med en diskussion.  

Urval 

En målinriktad urvalsprocess användes då jag själv bestämt urvalet av SVT och TV4. Det 

innebär att SVT och TV4 har valts utifrån speciella egenskaper som är relevanta för de 

forskningsfrågor som formulerats. Dessa egenskaper är att SVT respektive TV4  

sänder nyhetsinslag och är relativ lika i tiden för sändningarna.  Detta innebär  

också att urvalet inte varit slumpmässigt då varje TV- kanal inte haft samma  

möjlighet att komma med i urvalet (Bryman 2011:183, 434–435).  
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Kriterierna för att räknas med i materialet är:  

 Att personer med funktionsnedsättningar finns med eller refereras till i inslagen  

 Funktionsnedsättning som av olika anledningar är osynlig måste uppmärksammas 

 Återkommande inslag kommer att vara en del av materialet 

För att veta om personer med funktionsnedsättningar förekommer i studien bör det vara 

synliga funktionsnedsättningar eller på annat sätt uttalade funktionsnedsättningar. För 

personer med osynliga funktionsnedsättningar innebär det att de måste uppmärksammas i 

nyhetsinslaget för att bli en del av materialet. Det innebär också att dolda 

funktionsnedsättningar som inte uppmärksammas eller syns i nyhetsinslagen, inte blir en del 

av materialet. Med dolda funktionsnedsättningar menas exempelvis dyslexi, då de inte syns 

och inte heller uppmärksammas.  

När fler än en person med funktionsnedsättningar förekommer i samma inslag har tiden lagts 

ihop. Om exempelvis en person med funktionsnedsättningar medverkar i 4 sekunder och en 

annan i 3 sekunder blir det totalt 7 sekunder. Om de medverkar tillsammans räknas det till ett 

sammanlagt antal sekunder för att inte dubblera tiden.  

Återkommande inslag syftar på inslag som förekommit flera gånger av samma program eller 

har sänts av samma program under ett flertal tillfällen under samma dag. Inslag av denna 

karaktär kommer att analyseras eftersom andra inslag som inte är relevanta för studien och är 

återkommande kommer att vara en del av materialet, vid mätning av det totala antalet 

sändningstid. Det anses missvisande att inte återkommande inslag ska räknas när personer 

med funktionsnedsättningar förekommer eftersom studien räknar återkommande inslag när 

funktionsnedsatta inte förekommer. 

Material 

Undersökningen bygger på ett insamlat material av 140 nyhetsinslag under två veckors tid. De 

valda veckorna är 49 och 50 (måndag-fredag). Nyhetsinslagen studeras under den tid de haft 

ett högst antal tittare, dels på morgonen (06.00- 08.00) och på kvällen (18.00–20.00). SVT:s 

nyhetsinslag följdes totalt 13500 sekunder och TV4:s nyhetsinslag i 13320 sekunder. I studien 

ingår dock inte väderinslagen då de inte anses relevanta för min studie. Tidsperioden som 

materialet är hämtat ifrån är förhållandevis fritt från olika evenemang som kan påverka 

resultatet av studien. Ett exempel är sportevenemang för personer med 

funktionsnedsättningar. I tabellen nedan följer de nyhetsinslag som analyserats.   
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              Tabell 1. Antal nyhetsinslag som ingått i studien 

  

             Nyhetsinslag som  

                       följts 

 

      Antal  

nyhetsinslag 

Rapport (SVT, 06.00) 

    Rapport (SVT, 18.00) 

    Regionala nyheter (SVT, 07,10) 

    Regionala nyheter (SVT, 18.10)  

    Sportnytt (SVT, 07.05) 

    Sportnytt (SVT, 17.55) 

    Nyheterna (TV 4, 08.00) 

    Nyheterna (TV 4, 19.00)  

    Lokala nyheter (TV4, 06.33) 

    Lokala nyheter (TV 4, 19.15) 

    Sporten (TV4, 08, 00) 

    Sporten (TV4, 18–19.00) 

         10 

         10 

         15 

         15 

         10 

         10 

         10 

         10 

         15 

         15 

         10 

         10 

Totalt         140 

 

Val av variabler 

I studien har syfte och frågeställningar översatts till variabler som sedan används för att bygga 

upp ett kodschema. Jag har använd mig av Nilssons (2011:135–143) beskrivning guide för 

skapandet av variabler. Variablerna rör sig om gruppen funktionsnedsattas representation i 

nyhetsinslagen. Variablerna uttrycker dock funktion snarare än person. Det innebär att 

personen med funktionsnedsättningar i sig är ointressant, utan det är den roll personen 

framträder i som är avgörande. Nedan ges en beskrivning av valda variabler som tillämpats i 

kodschemat.    

I vilken utsträckning förekommer personer med funktionsnedsättningar 

Variabeln mäter sekunder då personer med funktionsnedsättningar förekommer i SVT 

respektive TV4 nyheterna. Vidare jämför variabeln de sekunder personer med 

funktionsnedsättningar medverkar mot den totala sändningstiden.  
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Könstillhörighet 

Här iakttas om personen som framträder är en kvinna eller man. I kodschemat ges alternativet 

man, kvinna och okodat.  

Ålder 

Variabeln har delats in i fyra olika kategorier. I kategorin barn ingick personer upp till 18 år, 

nästa var ungdom, där åldern 19-26 räknades in. Kategori tre var vuxen, där åldern 26-65 

räknades in och kategorin äldre omfattade personer äldre än 65 år. 

I kodningsarbetet har det ibland varit svårt att avgöra i vilken ålder personen befinner sig i. 

Vid tillfällen där det har varit svårt att avgöra hur gammal en person är bygger definitionen på 

min egen tolkning. Där ålderstillhörigheten varit för otydlig har den hamnat i kategorin 

okodat. 

Typ av funktionsnedsättning 

Variabeln är till för att undersöka om personen har en fysisk eller psykisk 

funktionsnedsättning.   

Funktionshindrets betydelse i inslaget 

Variabeln syftar till att undersöka om funktionshindret har en central eller underordnad 

betydelse för inslagets innehåll.  

Språk och gestaltningar 

Variabeln undersöker vilka begrepp som används för att beskriva personer med 

funktionsnedsättningar. Vidare kommer nyhetsinslagens val av ord observeras för att forma 

sitt budskap. I kodschemat kommer fem alternativ ges för val av ord och de är handikapp, 

funktionshinder, funktionsnedsättning, diagnosbenämning eller okodat. I kategorin okodat har 

de benämningar hamnat som används för att beskriva personer med funktionsnedsättningar 

utöver de ovan nämnda. I kategorin okodat har jag fört anteckningar över vilka benämningar 

som istället använts.  

Stereotypa avbildningar 

Med variabeln menas de stereotypa avbildningar som tidigare forskning delat in i fyra 

kategorier, offer, kämpe, hjälte eller skurk.  Det som kännetecknar ett offer är att personen 
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framställs som utsatt eller hjälplös. En kämpe är någon som uppträder stark och oberoende. 

Vidare är en hjälte någon som framträder som en vinnare och en skurk är någon som främst 

framställs i samband med brott och straff.  

Tolkningsföreträde 

Variabeln är inspirerad av Ghersetti (2007:7) och syftar till om personen med 

funktionsnedsättningar får föra sin egen talan eller om någon annan talar för personen  

med funktionsnedsättningar. Det som kommer att iakttags är om någon pratar för personen 

med funktionsnedsättningar som exempelvis en assistent eller vårdbiträde.  

Vidare kommer variabeln iaktta vad som händer när personer med funktionsnedsättningar inte 

får komma till tals. Det innebär om de istället blir refererade till eller om de enbart 

förekommer i bild. 

Positiv eller negativ vinkling 

I variabeln kommer en sammanställning ske där personer med funktionsnedsättningar 

medverkar. De alternativ som förekommer är om inslagen vinklas positivt, negativt, både och 

eller neutralt. Här är det dock svårt att bortse ifrån min subjektiva tolkning av inslaget.   

Framträdandet 

Variabeln syftar till att undersöka vilken roll personer med funktionsnedsättningar får i 

inslaget. Här kommer fokus att ligga på om personer med funktionsnedsättningar framträder 

som privatpersoner, där de representerar sig själva eller som representanter för en grupp.  

Huvudtema 

Variabeln undersöker i vilka teman personer med funktionsnedsättningar förekommer i. Det 

innebär att försöka identifiera varför inslaget uppmärksammas. I kodschemat ges alternativ 

som är ekonomiska kostnader, deltagande i samhället, vårdfråga, brott och straff, sport eller 

krig.  

Okodat 

I okodat hamnar de inslag som haft en vag och otydlig framställning. Att skapa en okodad 

kategori är ett sätt att försäkra mig vid osäkerhet och inte riskera att påverka innehållet på ett 

missvisande sätt.   
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Reliabilitet och validitet  

Det finns ett antal viktiga kriterier för bedömning av samhällsvetenskapliga undersökningar, 

som reliabilitet och validitet. Reliabilitet är tillförlitlighet och ställer frågan om 

undersökningen hade haft samma resultat om den gjordes om på nytt. Vid kvantitativ analys 

beskrivs validitet huruvida mätmetoden har mätt det som den är avsedd att göra och om 

resultatet i materialet är relevant för frågeställningarna. I kvalitativ analys rör det frågan om 

undersökningen verkligen besvarat frågan som ställts (Bryman 2011:49–51). Vidare förs en 

diskussion om reliabilitet och validitet i min studie.  

I studien har jag tagit del av en mängd litteratur, för att sedan sortera och välja de källor jag 

anser vara användbara för studien. Jag har varit särskilt noggrann när det gäller användingen 

av källor som omfattat personer med funktionsnedsättningar. En anledning till det är att 

många olika källor definierat benämningen funktionsnedsättning på olika sätt.  

För att studien ska vara valid har jag arbetat systematiskt genom hela arbetsprocessen. En del 

i det systematiska tillvägagångsättet var i skapandet av tydligt utformade variabler som 

skapats utifrån mina frågeställningar, som vidare använts som ett led i arbetet för att besvara 

frågorna och studiens syfte. Variablerna är utformade så att de svarar på frågeställningarna 

och har anknytning till nyhetsinslagen. Med kodschemat ökade möjligheten för materialet att 

kretsa kring funktionsnedsatta personers framställning i nyhetsinslagen och inte  

andra samhällsproblem.  

För att säkra kvalitén i kodschemat testades det ett antal gånger innan studiens genomförande. 

En anledning till det var att säkerställa att kodschemat var möjligt att genomföra och att 

frågorna gick att besvara. Analysen har också behandlats systematiskt då den utgick ifrån 

samma kategorier som i kodschemat. För att öka tillförlitligheten i mitt material har jag  

efter att inslaget sänds, försäkrat mig att materialet stämmer genom att ha testat  

kodschemat via internet, där inslaget lagts upp efter sändningstid. Det gjordes i syfte  

att öka studiens reliabilitet.  

Min studie ska ses som ett exempel på hur man kan genomföra en mindre studie i syfte till att 

undersöka vilken bild SVT respektive TV4:s nyhetsinslag skapar av personer med 

funktionsnedsättningar. Jag är medveten om att jag genomfört en mindre undersökning där 

slutsatser inte är möjliga. I resultat och analys kommer jag att jämföra min undersökning med 
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Ljuslinders avhandling och Ghersettis rapport. Jag vill dock förtydliga att deras material är 

betydligt större än mitt och därför går det inte heller att dra slutsatser.   

I studien hade jag föredragit att arbeta med ett större material. Det var inte möjligt på grund 

utav begränsad tid för uppsatsen. Begränsningen har fått konsekvenser i möjligheten att 

generalisera mitt resultat. En del av orsaken var att jag la ner stor del av min tid på att 

fördjupa mig i ämnet och på att få ut ett fungerande och tillförlitligt kodschema.  

Sammanställningen av mitt kodschema medför att studiens syfte går att besvara. 

Frågeställningarna som jag operationaliserat ur syftet har kunnat besvaras på ett uttömmande 

sätt, genom att kodschemat omfattar mina frågeställningar på ett heltäckande sätt.  

Genom att ha varit systematisk i mitt tillvägagångssätt, har jag strävat efter att  

uppfylla de krav som god forskningssed innebär.  

Forskningsetiska överväganden  

Fördelen med min valda metod är att den inte innehåller etisk känslighet, då empirin består av 

att tolka SVT och TV4:s nyhetsinslag. För Vetenskapsrådet (2014) är det viktigt att inom 

forskningsetiken uppfylla fem etiska krav: individskyddskravet, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav blir i min studie 

något jag inte behöver ta hänsyn till då jag inte undersökt människor. Jag kommer dock 

nämna dem för att visa att jag haft förståelse för vad dessa innebär och påvisa hur de inte går 

att tillämpa på min studie.  

Konfidentialitetskravet innebär att förvara personuppgifter säkert och ha tystnadsplikt inför 

det man som forskare får fram. Då jag tar del av nyhetsinslag som är offentligt material så har 

jag ingen tystnadsplikt. Samtyckeskravet innebär att respondenten själv ska bestämma över 

sin medverkan. Jag har ingen möjlighet att få respondentens samtycke och det finns inget 

behov av det heller, antigen har de själva valt att medverka eller så är deras namn fingerade. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter kring enskilda personer får enbart användas i 

forskningssyfte, även här finns inga anledningar till ett sådant krav. Informationskravet 

handlar om att de personer som deltar ska informeras om vad studien innebär och 

individskyddskravet syftar till att skydda enskilda individer från att ta fysisk eller psykisk 

skada under forskningsprocessen. För dessa krav gäller samma sak som i nyttjandekravet, de 

har antingen själva valt att medverka i nyhetsinslagen eller så finns det ingen möjlighet att 

spåra personen då deras namn är fingerade. 
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Det som är diskutabelt i mitt material är om jag ska vidareupprepa personernas namn i 

studien. Jag anser det inte nödvändigt, då personerna valt att medverka i nyhetsinslagen men 

dock inte i studien. Eftersom det inte finns någon möjlighet för mig att fråga om personen vill 

medverka i studien, har jag valt att inte namnge respondenterna.  

Till en början upplevde jag att de krav som ställs inte var relevanta i förhållande till min 

studie, då jag använder mig av offentligt material som redan är publicerat. Efter att ha arbetat 

med mitt material kom jag fram till att det var viktigt att understryka att syftet med studien 

inte är att objektifiera personer med funktionsnedsättningar, i den mening att målgruppen som 

berörs kan uppleva det som att jag förvränger deras personliga egenskaper och 

att undersökningen skulle kunna leda till en ytterligare stämpling av målgruppen som 

avvikare är något jag noggrant övervägt. I studien blir det därför viktigt att belysa att 

undersökningen inte ger en bild av personer med funktionsnedsättningar utan  

snarare hur medierna porträtterar dem. 

5. Resultat och analys  

I följande avsnitt svarar undersökningen på studiens syfte och frågeställningar. De frågor 

som besvaras är i vilken utsträckning medverkar personer med funktionsnedsättningar i SVT- 

respektive TV4- nyheterna och hur framställs personer med funktionsnedsättningar i SVT- 

respektive TV4- nyheterna? 

I vilken utsträckning rapporterar SVT- respektive TV4- nyheterna om personer med 

funktionsnedsättningar? 

 

10% 

90% 

SVT 

Funktionsnedsatta med i sändingen

Resterande sändingstid

6% 

94% 

TV4 

Funktionsnedsatta med i sändningen

Resterande sändningstid
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I SVT:s nyhetsinslag medverkade personer med funktionsnedsättningar totalt  

10,2 % av den totala sändningstiden. I TV4:s nyhetsinslag medverkade personer med 

funktionsnedsättningar i en mindre utsträckning 6,3 % av den totala sändningstiden. 

Resultatet visar att antalet funktionsnedsatta i nyhetsinslagen kan ha ökat i jämförelse med 

tidigare undersökningar som genomförts av Ljuslinder (2002) och Ghersetti (2007). Vidare 

kan det tyda på att personer med funktionsnedsättningar är underrepresenterade i TV4, då det 

finns cirka 1, 5 miljoner funktionsnedsatta personer i Sverige (Lindberg och Grönvik 2011:9). 

Till skillnad från TV4 har SVT en policy där målet är att:  

… funktionshindrade ska förekomma såväl i programredaktionerna som i rutan, inte bara som 

representanter för det funktionshinder man har, utan också i den utsträckning som man förekommer i 

dagens samhälle – representation. (Sveriges Television AB 2009:68) 

Målformuleringen kan ha uppfylls då det i SVT:s nyhetssändningar medverkade personer med 

funktionsnedsättningar i större utsträckning än vad resultatet visar. Det har sin bakgrund i att 

SVT inte alltid väljer att uppmärksamma funktionshindret. SVT:s nyhetsinslag har i enstaka 

fall valt att inte ta med funktionshindret i bild och inte heller uttala att personen har en 

funktionsnedsättning, utan istället tillåtit personen medverka som andra icke- 

funktionsnedsatta personer. På så vis har personen fått uppträda i nyhetsinslagen för att 

exempelvis vara duktig på sport utan att det behöver vara ”trots” funktionshindret.  

En aktuell fråga är om man ska belysa funktionsnedsättningen i media eller inte. För dem som 

vill belysa handikappfrågor kan det tyckas självklart att framställa kroppen, eftersom 

handikappolitiken många gånger handlar om problematiken om den annorlunda kroppens 

förmågor och oförmågor i förhållande till miljön. En lösning är inte att ständigt ignorera 

funktionshindret eftersom funktionsnedsattas krav på rättigheter skulle riskera att försvinna 

från det offentliga rummet. Problematiken ligger snarare i när funktionshindret står som 

markör för personen med funktionsnedsättningar, i den meningen att funktionshindret säger 

något om personens identitet och sociala position (Lindqvist & Sauer 2007:227–228). 

Enligt Grip (2000:2) är det sätt funktionsnedsatta framställs i media något som förstärker 

inställningen till personer med funktionsnedsättningar. Särskilt viktig blir den bild media 

förmedlar om man saknar egen kunskap eller kontakt med personer med 

funktionsnedsättningar. I den engelska undersökningen av Ofcom (2003:5) har 42 % svarat att 

de påverkas av hur televisionen framställer personer med funktionsnedsättningar. De attityder 

som personerna hade om funktionsnedsatta var till stor del baserade på vad televisionen 
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förmedlade. Undersökningen visar hur föreställningar som förmedlas genom televisionen kan 

få konsekvenser i bemötandet av personer med funktionsnedsättningar. Vid bemötande är det 

enligt Goffman (2011:10) tillräckligt när en person dyker upp i vår närvaro för att vi ska 

kunna kategorisera honom och fastställa vissa egenskaper hos honom. 

Könsfördelning 

 

Figur 1. Könsfördelning 

Diagrammet ovan visar i vilken utsträckning män respektive kvinnor med 

funktionsnedsättning medverkar i nyhetsinslagen. Undersökningen visar att kvinnor 

medverkade mer än dubbelt så många gånger i nyhetsinslag som sändes av SVT jämfört med 

TV4. Därmed förekommer män i TV4:s nyhetsinslag betydligt fler antal gånger än kvinnor. 

En stor andel i bägge kanalerna hamnade under kategorin okodat. Ett skäl för det är att 

nyhetsinslagen haft föreningar för personer med funktionsnedsättningar som benämnts utan 

att någon person framträder eller då inslagen i ett flertal fall lagt fokus på rullstolen, där 

enbart ben syns. Det har inneburit svårigheter vid identifikationen om det är en man eller 

kvinna i inslagen. De inslag som haft en vag och otydlig representation har alltså hamnat i 

kategorin okodat.   

Att det i TV4 förekommer nästan så många kvinnor som män kan tyda på en ökning i 

förhållande till tidigare forskning. Ljuslinder (2002:74) har i sin avhandling räknat ut att 

kvinnor endast förekommer 17-18 % och män hela 82 %. Ghersetti (2007:28) har kommit 
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fram till att skillnaden mellan könen inte är så stor, där kvinnor medverkar 39 %. Diagrammet 

visar däremot att kvinnor i SVT:s nyhetsinslag förekommer mer än män. Bakgrunden till att 

kvinnor förekommer i större utsträckning än män i SVT:s nyhetsinslag kan vara en följd av att 

ett flertal inslag spelades in i äldreboende, där kvinnor enligt Statistiska Centralbyrån (2014)  

är i majoritet på grund utav en längre livslängd. 

Det finns inte några märkbara skillnader mellan representationen av män respektive kvinnor, 

vad gäller hur inslagen berättar om olika funktionsnedsättningar. En andel av kvinnor och 

män framställs dock i olika situationer. Särskilt tydlig blir skillnaden hos den äldre 

generationen. När inslagen har spelats in på ett äldreboende går det att se män, liggandes  

i säng med vitt linne och där funktionshindret synligt kan betraktas. När äldre  

kvinnor framträder är inte funktionshindret lika tydligt och uppmärksammas först  

genom användningen av hjälpmedel. När kvinnor medverkar så brukar kameran fokusera  

på hjälpmedlet som sedan blir en symbol för funktionshindret. Kvinnor framträder främst i 

köket, med fin klädsel och som oftast täcker funktionshindret. En orsak till att kvinnor inte 

väljer att uppmärksamma funktionshindret är enligt Sjöberg (1997:33) att kvinnors utseende 

redan är så uppmärksammat att det blir jobbigare för kvinnor än för män att ha en så kallad 

avvikande kropp.   

Åldersfördelning

 

       Figur 2. Åldersfördelning 

0

2

4

6

8

10

12

Barn (< 18) Ungdom (18-26) Vuxen (26-65) Äldre(65>) Okodat

SVT

TV4



30 
 

I SVT:s nyhetsinslag dominerar äldre personer med funktionsnedsättningar, medan det i TV4 

är vuxna personer som dominerar i nyhetsinslagen. Gemensamt för bägge kanalerna är att 

barn medverkar i lägst utsträckning. De två kategorier som förekommer i störst utsträckning 

är vuxna och äldre. I kategorin okodat förekommer ett mindre antal personer än i förra 

diagramen eftersom det i inslagen varit uttalat vilken åldersgrupp som inslaget syftat på men 

dock inte könstillhörigheten.  

Till skillnad från TV4 har SVT en policy (Sveriges Television AB 2009:68) där målet är att 

inslagen ska spegla befolkningen i samhället. I förhållande till gruppen med 

funktionsnedsättningar finns ingen säker statistik på hur många personer som har en 

funktionsnedsättning och därmed inte heller uppdelningen efter könstillhörighet. Detta 

eftersom Sverige av integritetsskäl inte får registrera det (Funka 2014). Eftersom det inte får 

föras statistik på hur många funktionsnedsatta personer det finns går det inte heller att uttala 

sig om representationen i diagrammet speglar personer med funktionsnedsättningar. 

Typ av funktionsnedsättning 

 

Figur 3. Typ av funktionsnedsättning 

Diagramet ovan visar att fysiska funktionsnedsättningar dominerar i både SVT och TV4:s 

nyhetsinslag. Resultatet visar också att psykiska funktionsnedsättningar är under 

representerade i respektive kanal. I undersökningen har en person benämnts med särskilda 
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behov där funktionshindret inte är uttalat eller syns i bild och därför hamnat i  

kategorin okodat.  

Resultatet i studien stämmer överens med Ljuslinders (2002:72) undersökning som visat att 

personer med psykiska funktionsnedsättningar medverkar i 15 % av den totala 

sändningstiden. Detta kan tyda på att det inte skett någon större förändring vad gäller 

medverkan av personer med psykiska funktionsnedsättningar.  Resultatet av studien stämmer 

dock inte överens med Ghersettis (2007:31) undersökning av nyhetsinslag där den vanligaste 

typen av funktionshinder är sensoriska eller neurologiska försvagningar.  

Vid fysiska funktionsnedsättningar dominerar personer som sitter i rullstol eller personer med 

rullatorer. Den empiriska studien av Cumberbatch och Negrines (1992:46) överensstämmer 

med mitt resultat och kommer också fram till att det oftast är personer som sitter i rullstol som 

framträder i media. Personer som beräknas använda rullstol är cirka 130 000 och cirka 

250 000 använder rullatorer. I förhållande till de beräknade 1,5 miljoner personer som har 

någon form av funktionsnedsättning är denna bild inte representativ, då det främst är en 

minoritet som förekommer i nyhetsinslagen (Funka 2014).  

När personer med fysiska funktionsnedsättningar medverkar har inslaget lagt stor fokus på 

personernas hjälpmedel. I en del inslag är det enbart hjälpmedlet som förekommer i 

nyhetsinslagen och används som en symbol som förtydligar vilken individ eller grupp inslaget 

handlar om. En förklaring utifrån medielogiken är att media använder sig av symboler som 

mottagaren på ett enkelt sätt kan identifiera (Strömbäck 2000:158). I relation till studien kan 

det vara så att nyheterna vill att det tydligt ska framgå att det handlar om en person med 

funktionsnedsättningar och därför använder en symbol som tydligast kännetecknar en person 

med funktionsnedsättningar eller funktionshinder. Goffman (2011:52–53) benämner denna 

information som förmedlas genom hjälpmedel för stigmasymbol då rullstolen eller rullator 

enbart används av personer med någon form av funktionsnedsättningar. Informationen 

stigmasymbolen sänder ut används för att fylla ut åskådarens bild av personen.  

Psykiska funktionsnedsättningar är inte lika synliga som fysiska och kräver därför att de är 

uttalade av en person. Enligt Goffman (2011:82–83, 102) kan personer med osynliga stigman 

välja att passera. Att passera innebär att personen i vissa situationer välja att inte berätta om 

sitt stigma och passera obemärkt. Att inte berätta om sitt stigma innebär också en splitring 

mellan två identiteter och att personen har informationskontroll. I relation till studien kan 

personer med psykiska funktionsnedsättningar välja att inte berätta om sitt funktionshinder i 
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nyhetsinslagen för att undgå sitt stigma. Det kan de göra för att passera som icke- 

funktionsnedsatt men även om funktionshindret saknar betydelse i inslaget. Personen med 

dolda funktionsnedsättningar bär därmed på information som gör att han/hon har kontroll över 

om de betraktas som en person med eller utan funktionsnedsättningar. 

Goffman (2011:52) menar att personer med dolda funktionsnedsättningar kan välja att 

undanhålla sitt funktionshinder eftersom de annars får räkna med att omgivningen har 

fördomar mot personer av det slag han visar sig tillhöra. Det gör att de som inte har stigmat 

ovetande accepterar honom som om han inte hade tillhört denna kategori. Om stigmat blir 

känt måste han i en utsträckning acceptera från sin omgivning ett bemötande som är baserat 

på felaktiga uppfattningar om honom. I relation till studien är det möjligt att fler personer med 

dolda funktionsnedsättningar förekommit men valt att inte berätta om funktionshindret. 

Personer med dolda funktionsnedsättningar kan välja att dölja sitt funktionshinder av rädsla 

för andra personers uppfattningar och fördomar av sådana som han själv.  

Funktionsnedsättningens betydelse i inslaget 

 

Figur 4. Om funktionsnedsättningen haft en central eller underordnad betydelse i nyhetsinslagen 

Diagrammet visar om personer med funktionsnedsättningar haft en central eller underordnad 

betydelse för inslagets innehåll. Resultatet visar att när personer med funktionsnedsättningar 

medverkar har funktionshindret främst haft en central betydelse. Vid inslag där 

funktionshindret haft central betydelse är det vanligt att inslaget följer en person med 
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funktionsnedsättningar som drabbas i sin vardag av att kommunen sparar in pengar eller där 

hjälpbehovet inte tillgodosetts av en myndighet.  

I inslag där personer med funktionsnedsättningar haft en underordnad betydelse är det vanligt 

förekommande att fokus istället skiftar till ett vårdbiträde eller ett ombud som uttalar sig om 

individen eller gruppen med funktionsnedsättningar. I kategorin underordnad betydelse finns 

också inslag där funktionshindret inte får någon betydelse och enbart syns i bild. I enstaka fall 

har personer med funktionsnedsättningar medverkat i en gemenskap med andra personer, 

exempelvis i ett klassrum. Detta benämner Camauër och Nohrstedt (2006:108–109) för 

naturlig inkludering och är något de stora nyhetsmedierna säger sig eftersträva. Naturlig 

inkludering innebär att personer med funktionsnedsättningar inte i första hand synliggörs för 

sitt funktionshinder utan som invånare och medborgare med samma möjlighet att delta i 

nyhetsinslagen genom att värdera och diskutera generella samhällsfrågor. 

Diagrammet ovan överensstämmer dock inte med det Ghersetti (2007: 19–20) får fram i sin 

undersökning, i 88 % av de analyserade inslagen har funktionshindret eller personen med 

funktionsnedsättningar en central betydelse.  Ljuslinder (2002:32) uttrycker att personer med 

funktionsnedsättningar nästan är osynliga i medierna som människor men tydligt synliga som 

funktionshindrade.   

Å ena sidan kan det vara betydelsefullt att framställa personer med funktionsnedsättningar 

utifrån sina funktionshinder när det gäller speciella svårigheter, problem, krav och  

uteblivna rättigheter. Å andra sidan är det viktigt att personer med funktionsnedsättningar 

framställs som annat än bara sina funktionshinder för att ge en nyanserad bild av personer 

med funktionsnedsättningar och också för att belysa deras förmågor och inte bara brister.  

När personer framställs utifrån sina funktionshinder representeras de utifrån en egenskap  

och inte som unika individer vars livsvillkor påverkas av många fler komponenter än 

funktionshindret. Även om nyhetsinslag representerar personer utifrån deras  

funktionshinder är det inget som talar för att funktionshindret är en central dimension  

i dennes livssituation (Ljuslinder 2002:73, 165–166).  
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Begrepp som används 

 

Figur 5. Benämningar som används vid beskrivning av personer med funktionsnedsättningar 

Diagramet visar olika begrepp som används för att beskriva personer med 

funktionsnedsättningar. Enligt Lindberg och Grönvik (2011:9–11) är det benämningen 

funktionshinder eller funktionsnedsättning som mest kommer till användning. Det kan 

stämma i andra sammanhang men dock inte i SVT eller TV4:s nyhetsinslag. Diagrammet i 

studien visar att användingen av benämningen funktionshinder eller funktionsnedsättning 

förekommer i en liten utsträckning. Benämningen handikapp förekom inte alls under de två 

undersöknings veckorna. Användningen av funktionshinder förekommer inte heller i SVT:s 

nyhetsinslag och i TV4:s nyhetsinslag förekom benämningen en gång. När Ghersetti 

(2007:20) och Ljuslinder (2002:77) genomförde sina undersökningar talade de i 

nyhetsinslagen oftast om handikapp och funktionshinder. Idag är benämningen handikapp 

osynligt i nyhetsinslagen och användingen av funktionshinder är sällsynt, vilket kan tyda på 

att även benämningen funktionshinder håller på att försvinna från nyhetsinslagen.  

I kategorin okodat förekom personer med funktionsnedsättningar som inte uppmärksammade 

funktionshindret och därigenom inte heller använt någon benämning.  Det handlar också om 

de funktionsnedsatta som enbart synts i bild. Utöver det var en anledning till att så många 

hamnade i kategorin okodat att det istället förekom andra vanliga benämningar som använts 

för att beskriva personer med funktionsnedsättningar. De vanligaste benämningarna var 
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rullstolsburen, skada, ohälsa och särskilda behov. Användingen av benämningen 

rullstolsburen syftar enbart till rörelsehindrade medan de övriga begreppen är av generella 

slag som kan användas för att beskriva hela gruppen med funktionsnedsättningar. De 

generella benämningarna bidrar enligt Lindqvist och Sauer (2007:229) till att personer med 

funktionsnedsättningar behandlas som en grupp istället för personer med många olika 

funktionsnedsättningar.  

Majoriteten av de begrepp som benämnts i nyhetsinslagen hade fortfarande en negativt klang 

vilket enligt Ljuslinder (2002:26) underlättar överföringen av tidigare fördomar och 

vanföreställningar till de nya begreppen. Utifrån medielogiken är användingen av negativa 

termer ett sätt för medier att skapa dramatik och uppmärksamhet hos åskådaren. Detta innebär 

att när personer med funktionsnedsättningar beskrivs med negativa termer är det ett sätt för 

journalisten att fånga åskådarens intresse (Hadenius, Wadbring & Weibull 2011:323).  Enligt 

Ljuslinder (2002:27) är problematiken att man överhuvudtaget benämner, för när man 

benämner kategoriserar man.  

Stereotyp avbildning 

 

Figur 6. Stereotyp avbildning 

Diagrammet ovan visar i vilken utsträckning personer med funktionsnedsättningar 

förekommer i stereotypa avbildningar. Under de två undersökningsveckorna innehöll 

nyhetsinslagen i stort sätt alla de tidigare beskrivna stereotyperna av personer med 
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funktionsnedsättningar. Enligt Camauër och Nohrstedt (2006:113) innebär det dock inte att de 

aktuella händelserna eller personerna är stereotypa eller uppför sig stereotypt.  

Den vanligaste stereotypa avbildningen i SVT respektive TV4 var i form av offer. När 

personer med funktionsnedsättningar framställts som offer har det varit i form av vanligt 

förekommande begrepp som beroende och tvingas. I ett inslag tvingas personer med 

funktionsnedsättningar gå i särskola fastän personen vill gå i vanlig skola eller när personen är 

beroende av samhällets insatser som inte längre kommer den funktionsnedsatta till del, 

eftersom kommunen ska spara in pengar. I de flesta fall handlar det om ett samspel mellan 

personen med funktionsnedsättningar och myndigheter. Personer med funktionsnedsättningar 

framställs som beroende och hjälplösa inför samhället och myndigheter framställs istället som 

oförstående och skurkaktiga.  

Den näst vanligaste stereotypa avbildningen i både SVT och TV4:s nyhetsinslag är kämpe. 

När personer med funktionsnedsättningar avbildas i stereotypa porträtt som kämpe framstår 

individerna främst som oberoende och starka. Framställningen av kämpe förekommer i inslag 

där personen kämpar för att återgå till en så kallad normal vardag som möjligt eller där 

personer kämpar för sin rätt att leva som alla andra medborgare. I andra inslag handlar det 

antigen om att personen med funktionsnedsättningar utför något utöver det vanliga eller har 

en förmåga att nå upp till en så kallad ”normal” vardag, och därigenom anses vara en kämpe. I 

ett inslag av SVT förekommer en äldre kvinna som är med i ett lucia tåg och säger att hon 

uppskattar ”… hela alltet att få vara med och vara så pigg att man orkar”.  

När personer med funktionsnedsättningar framträder som hjältar används begrepp som ”trots” 

sitt funktionshinder klarar personen av att exempelvis ta VM i biljard. I hjälte stereotypen 

lägger inslagen fokus på personens begränsningar och ”trots” funktionshindret klarar 

personen av att ”övervinna” funktionsnedsättningen och ”lyckas mot alla odds” utföra 

oväntade prestationer. Den stereotypa avbildningen av skurken var den som förekom i minst 

utsträckning. När skurken framträder omfattar det främst personer med psykiska 

funktionsnedsättningar och oftast i samband med brott och straff.  

En stor del av SVT:s nyhetsinslag förekommer i kategorin okodat, medan det i TV4:s 

nyhetsinslag omfattar enbart två inslag. De inslag som hamnat i kategorin okodat är där 

personen med funktionsnedsättningar inte uppmärksammats eller där de  

funktionsnedsatta haft en underordnad betydelse. I kategorin okodat förekommer  
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också inslag som framställt personer med funktionsnedsättningar på ett neutralt 

sätt eller där den stereotypa avbildningen varit otydlig.  

Enligt Ghersetti (2007:32) är det vanligt förekommande i nyhetsinslag att personer tilldelas 

mer eller mindre stereotypa roller. Ghersetti (2007) uttrycker att det inte handlar om att 

nyheterna falsifierar verkligheten utan att de snarare i olika grader förvränger och omformar 

den.  Denna omformulering är utifrån medielogiken ett sätt att underlätta för mottagaren 

eftersom det sparar kraft vid tolkning av ny information. Genom att bilda stereotyper skapar 

det något som mottagaren känner igen och är en del av det gemensamma tänkandet. Därmed 

tillkommer också förutfattade meningar och associationer hos mottagaren (Strömbäck 

2000:159–160).  I relation till medielogiken är framställningen av funktionsnedsatta i 

stereotypa avbildningar ett sätt för journalister att medvetet forma bilden av dem. Bilden av 

exempelvis kämpen är formulerad i en igenkännbar ram så att mottagaren ska känna igen sig 

och förstå nyheterna. Detta innebär att vissa egenskaper hos personer med 

funktionsnedsättningar tonas ner medan andra egenskaper förstärks för att passa in i den mall 

som nyheterna följer.  

Genom stereotypa avbildningar uttrycker Cumberbatch och Negrine (1992:67) att personer 

med funktionsnedsättningar representeras i linje med att de funktionsnedsatta karaktärerna 

framställs som asociala, introverta, ledsna, ojämna i humöret och svåra att umgås med i 

förhållande till personer utan funktionsnedsättningar. Dessa representationer uppmuntrar dock 

inte till omvärdering av negativa attityder hos personer utan funktionsnedsättningar gentemot 

funktionsnedsatta människor. Denna föreställning förstärks enligt Goffman (2011:15) genom 

opersonliga kontakter mellan främlingar vilka är särskilt utsatta för dessa stereotypa 

uppfattningar, men att dessa kategoriska attityder går tillbaka när folk kommer i närmare 

kontakt med varandra och att de då efter hand ersätts av sympati, förståelse och realistisk 

bedömning av personliga egenskaper.  
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Tolkningsföreträde 

  

Figur 7. Tolkningsföreträde 

Diagrammet ovan visar vem det är som har tolkningsföreträde i nyhetsinslagen och om 

personen med funktionsnedsättningar medverkar aktivt eller passivt i inslagen. I SVT:s 

nyhetsinslag får personer med funktionsnedsättningar uttala sig i större utsträckning än 

personer i TV4:s nyhetsinslag.  Under de två undersöknings veckor har endast två personer i 

TV4 fått föra sin egen talan. I SVT:s nyhetsinslag har totalt sju personer fått föra sin egen 

talan. I ett av nyhetsinslagen i SVT fick en äldre man uttala sig fastän han efter att ha drabbats 

av stroke inte riktigt hade förmågan att utrycka sig. Detta bidrog till att journalisten ändrade 

sin förhållningsätt och ställde frågor som han kunde besvara med ja eller nej. I jämförelse 

med TV4 kan resultatet tyda på att SVT i större utsträckning vågar ta den kontakten och låta 

personer med funktionsnedsättningar föra sin egen talan.  

Eftersom en stor andel av inslagen visar att personer med funktionsnedsättningar befann sig i 

bakgrunden, så stämmer inte medielogiken överens med resultatet av studien, i den mening att 

händelse som saknar bilder har svårt för att ta sig in i bildmedier som TV (Hadenius, Weibull 

& Wadbring 2011:323). Ett skäl till att nyhetsinslagen använder symboler vid inslag som 

handlar om funktionsnedsatta är att de bör ha en bild för att komma med i nyhetsinslagen.  

För de nio individer som fick föra sin egen talan kan man enligt Goffman (2011:146) tolka att 

de har möjligheten att kontrollera vilken information de ger ut om sig själva. Om personen 
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inte kontrollerar informationen om sig själv och istället låter andra människor ta del av ett 

prekärt jag kan personen bli utsatt för missuppfattningar. I likhet med Goffman (2011:146) 

menar Handikappsförbundet (2002:4) också att personen själv bär på ett ansvar i hur den 

representerar sig själv i medierna. I nyhetsinslagen kan de personer som får uttala sig i 

inslagen påverka den bild som åskådaren får av personer med funktionsnedsättningar. 

I den kontext Ljuslinder (2002:91) analyserade SVT:s nyhetsinslag kommer hon fram till att 

personer med funktionsnedsättningar ytterst sällan får komma till tals och går så långt att hon 

drar slutsatsen att funktionsnedsatta och handikappsorganisationer inte ges talutrymme. De 

blir oftast felciterade och intervjuade istället för att uttrycka sig på egen hand. Den som ges 

utrymme att tala om handikapp frågor är icke- funktionshindrade experter, medan 

huvudpersonerna själva lyser med sin frånvaro.   

Den som får tolkningsföreträde när personen med funktionsnedsättningar enbart syns i bild 

och/eller omnämns är oftast myndighets personer. I ett fåtal inslag förekommer en anhörig till 

personen med funktionsnedsättningar som främst får träda in när samhällets insatser brister. 

När personer med funktionsnedsättningar inte får komma till tals tjänar de enligt Ljuslinder 

(2002:71) i huvudsak som illustrationer till en grupp människor, en kategori som tillskrivs 

etiketten funktionshindrade, medan det är personer utan funktionsnedsättningar som uttalar 

sig, talar om och tillskrivs expertroller i kraft av att de för funktionsnedsattas talan. Camauër 

och Nohrstedt (2006:119) uttrycker att negligera offentliga företrädares perspektiv som källa 

skulle enligt medielogiken för det enskilda mediet innebära att avsäga sig kunskap, legitimitet 

och trovärdighet inom centrala bevakningsområden. 

Sociala nätverk som kan användas för att motverka stigmatisering eller att få den att upphöra. 

De som får tolkningsföreträde för funktionsnedsatta personer kan förhandla vid dessa 

föreställningar om funktionsnedsatta så att de blir till fördel för dem och därmed hjälpa till att 

forma en annorlunda bild av vad det innebär att leva med en eller flera 

funktionsnedsättningar. De har lika stora möjligheter att producera olika roller och inte 

reagera på de skrivna spelreglerna och rollerna och därmed utmana andras föreställningar och 

göra dem osäkra (Lindqvist 2007:46–47). I TV4:s nyhetsinslag är det främst personer utan 

funktionsnedsättningar som uttalar sig om personer med funktionsnedsättningar. I likhet med 

Ghersetti (2007:28) och Lindqvist (2007:46–47) har de personer som får komma till tals 

möjlighet att påverka det sammanhang som de medverkar i. Detta innebär att det i TV4 är 
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främst personer utan funktionsnedsättningar som fått möjligheten att påverka representationen 

av funktionsnedsatta personer.  

Vinkling av inslagen 

 

Figur 8. Vinkling av inslaget 

I diagrammet ovan har nyheterna analyserats utifrån om de kommer med goda eller dåliga 

nyheter. Både nyhetsinslagen i SVT och TV4 visar att personer med funktionsnedsättningar 

framställs i första hand i negativt vinklade inslag. Vidare är det dubbelt så många i SVT:s 

nyhetsinslag som har en positiv framställning än vad det är i TV4:s nyhetsinslag.  

Sju av SVT:s nyhetsprogram har haft både en positiv och en negativ vinkling, medan TV4 

enbart omfattar två inslag. Vid inslag där personer med funktionsnedsättningar framställts 

både positivt och negativt är det typiskt att nyhetsinslagen först beskriver en negativ händelse 

och vänder om den till en positiv. I ett inslag framträder en organisation för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar där de berättar om sina svårigheter och längre fram i inslaget 

vill öka medvetenhet om psykisk ohälsa och uppmuntra andra med samma bekymmer att söka 

sig dit och få den hjälp de fick.  

I både SVT och TV4 dominerar negativt vinklade inslag. Utifrån medielogiken har negativt 

vinklade inslag haft större betydelse än positivt vinklade inslag i avgörandet av vad som blir 

till nyheter (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011:323). I förhållande till studien har negativt 
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vinklade inslag där personer med funktionsnedsättningar medverkar haft en prioritering 

framför positivt vinklade inslag.   

Privatperson eller grupp 

  

Figur 9. Privatperson eller grupp 

Diagrammet ovan visar om personer med funktionsnedsättningar framställs som 

privatpersoner eller representanter för en grupp. I SVT:s nyhetsprogram visar diagramen att 

personer med funktionsnedsättningar framträder i lika stor utsträckning som privatpersoner 

och representanter för grupp. Framställningen av personer med funktionsnedsättningar i 

TV4:s nyhetsinslag visar att de enbart förekommer som privat personer i sex av inslagen, 

hälften så ofta i jämförelse med SVT.  

När personer framträder som privatpersoner representerar de sig själva. I inslag där personer 

framträder som privatpersoner är det främst i samband med sport, där själva individens 

prestation bidragit till inslaget.  När personer framträder som privatpersoner  

har det dock inte alltid haft en positiv vinkling. Ett förekommande exempel är  

när personer med psykiska funktionsnedsättningar framträder som privatpersoner 

i samband med en brottslig handling.  

I TV4:s nyhetsinslag visar resultatet att personer med funktionsnedsättningar förekommer 

främst som representanter för en grupp. När personer framträder som representanter för grupp 

är det i form av organisation eller samhälle. I majoriteten av inslagen ges ingen vidare 
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information om personerna i form av namngivning eller andra identifikations faktorer. I inslag 

där personer framträder som representanter för en grupp är det främst i samband med att andra 

får företräde som exempelvis vårdpersonal. När vårdpersonal talar i inslagen så medverkar 

exempelvis de äldre i bakgrunden.  

Goffman (2011:11) uttrycker att representationen av funktionsnedsatta personer som 

tillhörande en grupp kan verka bekräftande på den fulla grupptillhörigheten, 

”funktionsnedsatta”. Det innebär att när personer med funktionsnedsättningar medverkar i 

nyhetsinslagen kan de verka bekräftande, i den meningen att det säger någonting om hela 

gruppen funktionsnedsatta. På så vis skapas enligt Ljuslinder (2002:118) en identitetskategori 

av alla de personer som anses ha samma egenskap. Detta sker exempelvis när en person 

används för att illustrera en problematik som anses gälla för hela gruppen funktionsnedsatta. 

Både Ghersetti (2006:3, 18) och Ljuslinder (2002:77, 128) är överens om att när personer med 

funktionsnedsättningar förekommer som representanter för ”funktionsnedsatta” i inslagen, 

förekommer de alltså inte som vilka samhällsmedborgare som helst. Utifrån medielogiken 

framställs inte personer med funktionsnedsättningar som personer utan funktionsnedsättningar 

på grund av journalistiska regler som innebär att i första hand framställa det annorlunda 

(Hadenius, Wadbring & Weibull 2011:323–324).   

En anledning till varför personer med funktionsnedsättningar i större utsträckning framställs 

som representanter för grupp är enligt Lindqvist och Sauer (2007:230) att personer som 

framställs i grupper är förtryckta, marginaliserade och avvikare. De som beskrivs som 

privatpersoner är oftast inflytelserika och mäktiga personer.  En till förklaring hittas i 

Ghersettis (2007:22) rapport som refererar till Johansson (2006) och menar att det är enklare 

för media att problemstämpla en abstrakt samhällsgrupp jämfört med en grupp som är 

någorlunda avgränsad och konkret. Den kollektiva gruppen saknar också i bildlig mening 

både namn och ansikte. Gruppen anses vara svår att greppa, diffus och därigenom en 

konstruktion. Vid framställningen av den enskilde individen är det tvärtom. Individen är 

konkret och därför svårare att generalisera, objektifiera och stereotypifiera.  

Utifrån medielogik är att personifiera ett sätt att väcka intresse hos åskådaren och ge problem 

ett ansikte och identifikation, med bakgrund mot att människor är mer mottagliga för 

privatpersoner och berörs mer av inslaget (Strömbäck 2000:158). Även om medielogiken 

föredrar att personifiera i media, så stämmer inte det med TV4:s nyhetsinslag då resultatet 

visar att de föredrar att representera personer med funktionsnedsättningar i grupp.   
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Huvudtema 

 

Figur 10. Huvudtema 

Diagrammet visar vilka teman personer med funktionsnedsättningar medverkar inom. 

Fördelningen av teman har visat sig vara relativt varierat. De två vanligaste teman  

i både SVT och TV4:s nyhetsinslag är i samband med vårdfrågor och sporten.  

Ghersetti (2007:21) har dock visat att personer med funktionsnedsättningar förekommer något 

mer i sporten än inom vården.  

I SVT:s nyhetsinslag dominerar personer med vård relaterade teman. När personer med 

funktionsnedsättningar representeras i vårdfrågor är det en fördelning av att de dels 

förekommer i bakgrunden och syns som en representation för en grupp och dels som 

privatpersoner med utrymme till att komma till tals. När personer med funktionsnedsättningar 

representeras som kollektiv har inslagen oftast haft en negativ vinkling. Exempelvis har temat 

i ett flertal inslag berört bristande vårdpersonal och där de äldre framställs som särskilt utsatta.  

I sporten representeras personer med funktionsnedsättningar främst i inslag som är positivt 

vinklade. I alla de inslag som berört sporten har personer med funktionsnedsättningar fått 

framträda som privat personer i syfte till att belysa deras prestation. Vad gäller 

funktionshindret har det hamnat i bakgrunden och fått en plats i personens  

bakgrundshistoria. Till min kännedom förekom dock ett inslag i sporten som sändes  

av SVT, där de valde att inte benämna funktionshindret.  
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Studien har visat att vårdfrågor, ekonomiska kostnader och deltagande i samhället har en 

gemensam faktor, nämligen den ekonomiska. I likhet med Handikappförbundet (2001:5) är 

den vanligaste anledningen till att uppmärksamma personer med funktionsnedsättningar 

främst i samband med kostnader för staten, landstinget eller kommunen. Detta har visat sig 

genom att även vårdfrågor och deltagande i samhället oftast resulterar i ekonomiska 

förhållanden. Ljuslinder (2002:131, 161) uttrycker att när personer med 

funktionsnedsättningar förekommer i ensidiga teman blir det svårt för tittaren att bilda sig en 

sammansatt bild av begreppet funktionshinder och personer med funktionsnedsättningar. 

Trots att personer med funktionsnedsättningar lever under varierande livsvillkor kan de 

betraktas som personer vilka lever under samma villkor, är utsatta för samma sorts förtryck, 

diskriminering och fördomar. 

Cumberbatch och Negrine (1992:90) uttrycker att det som inte förekommer är… the portrayal 

of people with disabilities as an integral part of... everyday modern life. I likhet med 

Ljuslinder (2002:165) är det brist på personer med funktionsnedsättningar som medverkar i 

inslag som exempelvis informanter, konsumenter, publik, programledare eller förälder.  

Avslutningsvis har hur nyhetsinslagen berättar om personer med funktionsnedsättningar visat 

sig vara betydelsefullt i möjligheten att skapa en föreställning av personer med 

funktionsnedsättningar. Det handlar om vilka frågor, teman, perspektiv samt vem som får 

tolkningsföreträde. Denna representation får enligt Ljuslinder (2002:17–18) och Burr 

(2001:51) betydelse för hur personer utan funktionsnedsättningar ser på personer med 

funktionsnedsättningar och en avgörande betydelse i interaktionen mellan människor. Detta 

eftersom den sociala identiteten skapas efter hur andra människor ser på en individ och bidrar 

till att skapa en förväntan om hur personer även fortsättningsvis ska bete sig. Vidare blir 

skapandet av identiteten en fråga om tillhörighet då omgivingen tilldelar individen egenskaper 

som ger dem olika förutsättningar (Goffman 2011:9–10).  
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6. Sammanfattning 

Undersökningen har besvarat frågeställningarna i vilken utsträckning medverkar personer 

med funktionsnedsättningar i SVT respektive TV4:s nyhetsinslag och hur personer med 

funktionsnedsättningar framställs i nyhetsinslagen. Det insamlade materialet bygger på 140 

nyhetsinslag. Resultatet av undersökningen har visat att antalet personer med 

funktionsnedsättningar i nyhetsinslagen har ökat i jämförelse med tidigare undersökningar.  

Resultatet har visat att personer med funktionsnedsättningar riskerar att synliggöras i 

nyhetsinslag på villkor som de själva har liten kontroll över. Nyheterna förvränger och 

omformar verkligheten för att underlätta tolkningen av ny information. Det bidrar till  

att vissa egenskaper hos personer med funktionsnedsättningar tonas ner medan andra 

egenskaper förstärks för att passa in i den mall nyheterna följer. Graden av missrepresentation 

i SVT- respektive TV4- nyheterna skiljer sig åt. I stora drag är den bild som representeras  

av personer med funktionsnedsättningar negativt vinklade, funktionshindret har en central 

betydelse för inslagets innehåll och de förekommer fortfarande i stereotypa avbildningar. Det 

ska påpekas att undersökning endast pekar på tendenser, och att den inte kan generaliseras på 

grund av ett begränsat material. 

7. Diskussion 

När studien påbörjades var min kunskap om vilken bild medierna skapar av personer med 

funktionsnedsättningar relativt begränsad. Den bild jag har kommer ifrån min tidigare 

yrkesroll, med människor jag spenderat flera år tillsammans med och utvecklat nära relationer 

till. När jag tänker tillbaka är mina minnen främst positiva och jag har därmed svårt att 

relatera min uppfattning till porträttet jag får fram i nyhetsinslagen. Lika så som Ljuslinder 

(2002) menar att personer med funktionsnedsättningar sällan känner igen sig själva i 

medierna, så känner inte jag heller igen dem.  

Varför SVT porträtterar personer med funktionsnedsättningar på ett sätt som är mer verkligt 

än vad TV4 gör, kan bero på deras samverkansöverenskommelse med handikappförbundet. 

För att exemplifiera var medverkan betydligt högre i SVT än i TV4, SVT hade dubbelt så 

många kvinnor som medverkade och en majoritet i SVT fick föra sin egen talan medan 

majoriteten i TV4 var enbart synliga i bild.  För att TV4 ska förbättra porträttet av personer 

med funktionsnedsättningar bör de också ingå i en samverkansöverenskommelse med 

handikappförbundet. 
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SVT:s och TV4:s nyhetsinslag har inte använt handikappbegreppet och i ett av inslagen 

förekom begreppet funktionshinder. Nyhetsinslagen har istället använt benämningar som 

skada, ohälsa och särskilda behov. I likhet med funktionshinder och handikapp är dessa 

begrepp fortfarande av generella slag som kan användas för att beskriva hela gruppen med 

funktionsnedsättningar. I ett flertal inslag har de dock börjat använda diagnosbenämningar, 

vilket kan bidra till att de går ifrån de benämningar som samlar ihop alla personer med 

funktionsnedsättningar och övergår till mer specifika benämningar, som gör det svårare att 

generalisera alla funktionsnedsatta och tala om dem som tillhörande en grupp. När 

nyhetsinslagen delat upp funktionsnedsatta i diagnosbenämningar har det istället blivit 

personer med rörelsehinder, hörselskada eller autism. På så vis är det exempelvis svårare att 

tala om rörelsehindrade och få det att gälla för personer med autism.  

Att tala om funktionsnedsättningar anser jag problematiskt då det finns många typer och 

grader av funktionsnedsättningar. Användningen av funktionshinder har också varit 

problematiskt då funktionshinderet är beroende på hur miljön är utformad, vilket inneburit 

svårigheter att applicera till personer med dolda eller psykiska funktionsnedsättningar. Idealet 

skulle varit användning av funktionsförmåga eftersom alla människor har någon grad av 

funktionsförmåga. Vid tal om funktionsförmåga belyser man också den mångfald som finns 

inom personer med funktionsnedsättningar och minskar risken att kategorisera och benämna 

dem som en enda kategori. Funktionsförmåga förtydligar det individuella med att en 

funktionsnedsättning och belyser att individen har begränsningar och möjligheter att utgå 

ifrån vilket gör det svårare att ta utgångspunkt ur tidigare föreställningar och myter om vad en 

funktionsnedsättning är.  

I studien finns en del likheter med det Berg (2011:4) menar att de ideologiska budskapen från 

medierna använder i stor utsträckning funktionsnedsättningar för att få mottagaren till att 

fortsätta tro att det finns skillnader mellan den funktionsnedsatta personen och icke- 

funktionsnedsatta personer. Funktionshindret är i flera fall en outtalad och problematiserad 

”norm”, i förhållande till vilken den funktionsnedsatta personen framställs som annorlunda 

och avvikande. I studien har en del utav skapandet av att det existerar ett ”vi” och ”dom” varit 

att personer med funktionsnedsättningar framställs främst i stereotypa avbildningar som offer 

och kämpe.  Jag anser att det kan vara svårt för personer utan funktionsnedsättningar att 

identifiera sig med dessa roller.  Därför kan de stereotypa avbildningarna leda till att 

nyhetsinslagen upprätthåller en bild som får tittare till att fortsätta tro att det finns en skillnad 

mellan ”vi” och ”dom”. En möjlig förklaring till uppdelningen kan vara att journalister är som 
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andra människor med egna uppfattningar och föreställningar. Det kan exempelvis vara så att 

vissa journalister känner sympati för den intervjuade och placerar dem därmed utifrån den 

egna livssfären. 

Jag anser också att föreställningen av personer med funktionsnedsättningar kan vara ett lika 

stort hinder som tillgängligheten. Problematiken är att det kan vara den enskildes 

föreställningar som blir till ett hinder vid exempelvis en anställning, där chefens föreställning 

av att personen inte är kapabel som gör att de inte får ett arbete.  I praktiken kan personen 

med funktionsnedsättning inte alls innebära ett hinder men själva tanken hos den andre är det.  

Att exempelvis anställa personer med funktionsnedsättningar skulle vara ett sätt att utmana 

dessa föreställningar.  I dagens samhälle bör man förbi se de traditionella uppfattningarna som 

ställer krav på en fullt fungerande kropp och ersätta dem med att de kan vara lika fungerande 

vid anpassning och med hjälp av hjälpmedel. Ibland kan det vara så att själva föreställningen 

gör att personen inte får lika möjligheter som andra. I situationen har medierna möjligheten att 

påverka genom att framställa personer med funktionsnedsättningar på ett annorlunda sätt, som 

också kan innebära förändrade uppfattningar och attityder om personer med 

funktionsnedsättningar. En utveckling av hur personer med funktionsnedsättningar framställs 

skulle innebära förändrade attityder och bättre livsvillkor. Att förändra föreställningen av 

funktionsnedsatta skulle kunna gynna integrationen i samhället, som exempelvis i 

arbetsmarknaden.  

I nyhetsinslagen kan man se personer med funktionsnedsättningar som kämpar eller hjältar för 

att de exempelvis nått framgång i arbetslivet eller inom sporten. När man gör det utgår man 

också utifrån en fördomsfull inställning som går ut på att de inte är fullt kapabla till att leva 

fullständiga liv. Utifrån mina erfarenheter är det lätt hänt att vid mötet med en person med 

funktionsnedsättningar som skapat sig ett ”normalt liv” att personer utgår ifrån hjälte/kämpe 

karaktären. I likhet med det Ljuslinder (2002:118–119) menar så utgår man utifrån att det är 

en större bragd när det utförs av en person med funktionsnedsättningar. Det stämmer att 

personer med funktionsnedsättningar får anstränga sig mer än de som inte har en 

funktionsnedsättning. Ansträngningarna kommer dock inte ur funktionsnedsättningen i sig 

utan ur behovet att övervinna de hinder som ställs upp.  

Eftersom nyhetsinslag ofta utgår ifrån själva funktionsnedsättningen är ett förslag till 

förändring att nyhetsinslagen i större utsträckning bör framställa personer med 

funktionsnedsättningar som andra icke- funktionsnedsatta. Ett steg mot rätt riktning skulle 
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vara att när exempelvis journalister letar efter en manlig intervjuperson till en nyhet kan de ha 

i bakhuvudet att leta efter en person med funktionsnedsättningar. Det skulle bidra till att fokus 

skiftar ifrån funktionsnedsättningen och bidra till att personen med funktionsnedsättningar 

uppfattas som alla andra.   

Det är svårt att uttala sig om hur personer med funktionsnedsättningar bör representeras i 

nyhetsinslag. En bra representation bör nog ge en realistisk bild men vad som anses vara en 

bra och realistisk representation varierar i förhållande till vem man frågar och i vilket 

avseende. Vad som upplevs vara en korrekt bild av personer med funktionsnedsättningar inte 

behöver uppfattas så av en annan.  Utöver det är dessa uppfattningar också något föränderliga, 

inte minst då de som utmanar förutfattade meningar och rådande representationspraktiker vid 

en viss tidpunkt, inte behöver göra det vid en annan.  

Resultatet och analysen visar att det fortfarande finns en del förbättringsområden vad gäller 

representationen av personer med funktionsnedsättningar. Ett steg i rätt riktning skulle vara att 

se över de pressetiska reglerna. I enlighet med paragraf 10 ska inte ”… etniskt ursprung, kön, 

nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning” 

(Allmänhetens pressombudsman 2014) framhävas om det saknar betydelse. Det kanske är 

dags att inkludera personer med funktionsnedsättningar och få nyhetsinslag att inte framställa 

personer utifrån sitt funktionshinder om det saknar betydelse.  

Genom studien har jag kommit till insikt att det i nyhetsinslagen existerar en bild av personer 

med funktionsnedsättningar som inte stämmer överens med min uppfattning och att ett skäl 

till det är att nyheterna utgår ifrån dramaturgin och logiken i en berättelse. Jag har även 

kommit till insikt att det inte går att dra generella slutsattser om hur personer med 

funktionsnedsättningar framställs i nyhetsinslagen eftersom de funktionsnedsatta är 

mångfacetterad mede varierande funktionsnedsättningar. Att dra slutsatser kan bli 

missvisande, då exempelvis personer med fysiska funktionsnedsättningar framställs på ett 

annorlunda sätt än personer med psykiska funktionsnedsättningar.  

Det finns därmed inget entydligt svar i frågan hur personer med olika funktionsnedsättningar 

framställs i medierna. Det enda som är säkert är att det sätt personer med 

funktionsnedsättningar framställs i medierna förstärker inställningen till människor med 

funktionsnedsättningar. Jag anser att den bilden som särskilt förmedlar personer med 

funktionsnedsättningar som representanter för en grupp med särskilda behov och problem, 

kan få konsekvenser i hur de blir bemötta. En konsekvens kan vara att personer utgår utifrån 
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en negativ utgångspunkt eller är sympatiskt inställda vid bemötandet av personer med 

funktionsnedsättningar, som främst grundar sig på fördomar och inte på information.  

Vidare forskning 

Ett förslag är att genomföra samma studie under en längre period för att se om resultatet blir 

detsamma, exempelvis en undersökning som liknar den Ljuslinder (2002) gjorde. Att fler 

forskare fortsätter genomföra undersökningar om vilken bild medierna skapar av personer 

med funktionsnedsättningar skulle troligtvis bidra till en förbättring av mediernas 

representation. 

Fler förslag skulle vara att (1) undersöka hur mediernas framställning påverkar mottagarens 

uppfattning om personer med funktionsnedsättningar, (2) intervjua personer med 

funktionsnedsättningar för att se vilken betydelse representationen av medier får för dem och 

om de kan identifiera sig med bilden i medierna, (3) intervjua journalister i hur arbetet går till 

när de ska framställa personer med funktionsnedsättningar och föra en diskussion kring vilken 

betydelse skapandet av stereotypa avbildningar får för personer med funktionsnedsättningar.  
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Bilaga 1 

Kodschema 

Id nr: 

Datum: ÅÅ-MM-DD  

Inslagslängd: 001 + 

□ SVT □ TV4 

Typ av inslag: 

   □ Rapport (SVT, 06.00) 

   □ Rapport (SVT, 18.00) 

   □ Regionala nyheter (SVT, 07,10) 

   □ Regionala nyheter (SVT, 18.10) 

   □ Sportnytt (SVT, 07.05) 

   □ Sportnytt (SVT, 17.55) 

   □ Nyheterna (TV 4, 08.00) 

   □ Nyheterna (TV 4, 19.00) 

   □ Lokala nyheter (TV4, 06.33) 

   □ Lokala nyheter (TV 4, 19.15) 

   □ Sporten (Tv4, 08.00) 

   □ Sporten (TV4, 18–19.00) 

Antal personer med funktionsnedsättning:  

Längd då personer med funktionsnedsättningar medverkar i inslaget: 001 + 

Kön 

   □ Man 

   □ Kvinna 

   □ Okodat   

Ålder 

   □ Barn (< 18) 

   □ Ungdom (18-26) 

   □ Vuxen (26-65) 

   □ Äldre(65>) 

   □ Okodat 

Typ av funktionsnedsättning: 

   □ Psykisk 

   □ Fysisk 

   □ Okodat  
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Funktionsnedsättningens betydelse i inslaget: 

   □ Central betydelse  

   □ Underordnad betydelse  

Ord som används: 

   □ Handikapp 

   □ Funktionshinder 

   □ Funktionsnedsättning 

   □ Diagnosbenämning 

   □ Okodat  

Stereotyp framställning: 

   □ Offer, hjälplös, utsatt 

   □ Kämpe, oberoende, stark  

   □ Hjälte, vinnare   

   □ Skurk 

   □ Okodat  

Tolkningsföreträde: 

   □ Får uttala sig  

   □ Refereras 

   □ Syns enbart i bild  

   □ Syns i bild och omnämns  

Vinkling av inslaget: 

   □ Positiv 

   □Negativ 

   □ Både positiv och negativ  

  □ Neutral 

Framträder som:  

   □ Privat person (representerar sig själv)  

   □ Representant för grupp (organisation, samhälle)  

Huvudtema 

   □ Ekonomiska kostnader 

   □ Deltagande i samhälle  

   □ Vårdfråga 

   □ Brott och straff 

   □ Sport 

   □ Krig 


