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Abstract 
 
The main purpose of this essay was to highlight how people with disabilities are 

represented in the SVTplay news reports in spring 2016. Furthermore we view that 

representation from different kinds of perspectives to encircle the entire problem area. 

Our analysis is based on a critical discourse analysis, where we mainly focused on 

studying the text production in the news reports. Results from this analysis indicate that 

SVT uses a number of different names for the disabled and that these terms often 

distinguishes the disabled as a specific group. Further, we identified three different 

discourses in the text. These were Exposed and emotional, The one who can handle 

everything and The goal is the normal life. These discourses are showcasing a versatility 

in the representation of disabled people in the news media. But it also shows that 

SVTplay news often follows some typical stereotypical representations by including 

different types of relational representations and terms of use. 

 

 

Nyckelord 
 
Representation, Critical discourse analysis, disabilities, Journalism in the news, TV-
news.  
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Abstrakt 
 
Uppsatsens huvudsakliga syfte är att lyfta fram hur funktionshindrade blir 

representerade i SVTplays nyhetsinslag under våren 2016. Likaså betraktar vi denna 

representation utifrån olika perspektiv för att ringa in problemområdet. Vår analys 

grundar sig i en kritisk diskursanalytisk metod där fokus är att analysera 

textproduktionen i inslagen. Resultat från denna analys visar att SVTplay använder ett 

antal olika benämningar för de funktionshindrade och att dessa benämningar ofta skiljer 

ut de funktionshindrade som en specifik grupp. Ytterligare identifierade vi tre olika 

diskurser i texten. Dessa var Utsatt och känslomässig, Den som klarar allt och Målet är 

det normala livet. Diskurserna visar upp en mångsidighet i representationen av 

funktionshindrade individer, i detta nyhetsmedium. Men det visar också att SVTplay 

nyheter ofta följer vissa typiskt stereotypa framställningar via bland annat olika typer av 

relationsframställningar och begreppsanvändningar.  

 

Nyckelord 
 

Representation, Kritisk diskursanalys, Funktionshinder, Nyhetsjournalistik, TV-nyheter. 
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1 Inledning 

I denna studie undersöks i huvudsak nyhetsjournalistik om funktionshindrade i syfte att 

studera hur dessa individer representeras i Sveriges nyhetsprogram. En del forskare har 

konstaterat att det finns en avsaknad av forskning inom området. En av dessa är 

forskaren Karin Ljuslinder, som skrivit avhandlingen På nära håll är ingen normal. 

Forskaren hävdar att hennes avhandling är den första i sitt slag som gjorts i Sverige. 

Ljuslinder beskriver att de handikappolitiska målen fokuserar på att jämlikhet, full 

delaktighet och självbestämmande. Men hon skriver också att även om de politiska 

målen är aktuella upplever de funktionshindrade fortfarande en daglig diskriminering, 

vilket också belyser vårt valda problemområde. (Ljuslinder, 2002). 

Vidare har Riley (2005), i boken Disability and the Media, beskrivit olika mediers 

användning av begrepp, såsom vi och dem, i förhållande till funktionshindrade. Han 

menar att många funktionshindrade personer dagligen blir bemötta med bland annat en 

rädsla för det okända, en otillräcklig erfarenhet eller en bristande kunskap.Vidare 

förklarar han att medier har i uppgift att porträttera funktionshindrade personer med en 

viss noggrannhet. (Riley, 2005). Detta var något som vi uppmärksammade och ansåg 

vara en intressant synvinkel att utgå ifrån i vår undersökning.  

I ovanstående texterna har vi tydligt kunnat identifiera en problematik i hur 

funktionshindrade individer representeras i medier. Detta väcker en vilja hos oss att 

lyfta vikten av forskningen kring denna grupp individer och att vara en del i att bygga 

en kunskapsbas i området. Eftersom medier fungerar som en av samhällets största 

informationskällor anser vi att detta problemområde är ett intressant område att 

undersöka för att se hur det ser ut i Sverige i nuläget. Vi tror att studiens resultat kan 

komma till nytta inom mediernas utveckling, för att på så sätt uppnå en mer jämlik 

representation av funktionshindrade. En ökad medvetenhet kring hur funktionshindrade 

representeras i medier kan, tror vi, leda till att forskningen inom detta område 

expanderas. 

Våra huvudsakliga teoriramar för denna studie är representation och diskurs, här tar vi 

även upp, stereotypisering, normalisering, diskriminering. Undersökningens främsta 

syfte är att belysa vad medier, inom specifikt SVTplas nyhetsprogram, har valt att 

erbjuda sin publik i fråga om representationen av funktionshindrade personer. Via vårt 
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specifika urval kommer vi att analysera korta nyhetsklipp från år 2016. Detta görs med 

hjälp av en kritisk diskursanalys.  

 

Slutligen vill vi även tilläga att vi i uppsatsen kommer att lyfta fram vissa specifika 

termer i texterna med hjälp av kursiv stil. Detta gör vi för att utmärka dessa ord som 

betydelsefulla i textens sammanhang. Ett exempel på detta kan ses i stycket ovanför, där 

vi presenterar våra teoriramar.  

 
 

2 Bakgrund 
 
I detta kapitel har vi valt att presentera information kring vilka riktlinjer SVTplay har att 

utgå ifrån i fråga om representation av funktionshindrade individer. Detta för att få en 

djupare förståelse kring var SVTplay grundar sina val. Vår mening med undersökningen 

är dock inte att peka ut om de gör rätt eller fel med utgångspunkt i deras riktlinjer, utan 

endast belysa hur det ser ut i dagsläget. För att få aktuell information kring detta 

studerade vi det nya sändningsavtal som staten, Kulturdepartementet gjort med 

verksamheten. Enligt avtalet bör SVT bland annat arbeta med att meddela nyheter, 

kommentera och belysa händelser och händelseförlopp inom allmän information kring 

samhälls- och kulturfrågor. SVTs nyhetsförmedling och samhällsbevakning bör ta 

hänsyn till olika synvinklar, så att olika händelser kan återspeglas från sociala och 

geografiska utgångspunkter. (Kulturdepartementet, 2013).  

 

Det är ytterst centralt för SVT att ta hänsyn till programområden som är angelägna för 

det allmänna samhällsintresset. Deras arbete skall utövas självständigt och i samband 

med staten, dessutom bör ekonomiska och politiska intressen tas i beaktande, likaså 

andra maktområden i samhället. Programverksamheterna ska därmed utmärkas av både 

hög kvalité och innovativt innehåll och form. De måste vara uppbyggda så att 

tillgängligheten och mångsidigheten ska kunna ta plats, för att på så sätt erbjuda goda 

förutsättningar samt väcka uppmärksamhet hos medborgarna. Programutbudet ska 

dessutom innefatta allt från det stora anslaget till mer särpräglade programstilar. Detta 

innebär att programmen ska erbjuda, inom det svenska språket, ett mer varierat utbud. 

(Kulturdepartementet, 2013) 
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3 Frågeställningar 
 
Hur representeras människor med funktionshinder i SVTplays nyhetsinslag, under våren  
2016?    
 
 
 

3.1 Underfrågor 
Vilka diskurser framträder om funktionshindrade i SVTplays nyhetsinslag? 

Hur kan dessa diskurserna förklaras? 
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4 Tidigare forskning 
 
Som vi tidigare nämnt har det inte genomförts någon större mängd tidigare forskning i 

ämnet i Sverige, men det finns några anmärkningsvärda undersökningar som vi skulle 

vilja belysa. Vi har funnit avhandlingen På nära håll är ingen normal, skriven av Karin 

Ljuslinder och rapporten Bilden av funktionshinder, skriven av Marina Ghersettis. Vi 

vill använda dessa tidigare undersökningar i syfte att få en övergripande information om 

hur situationen sett ut tidigare, samt för att jämföra dem med våra resultat. 

 

Karin Ljuslinder (2002) har i sin avhandling undersökt i vilken utsträckning de 

handikappolitiska målen i Sverige efterlevs och framför allt vilken roll massmedierna 

har för dem, om massmedierna hjälper till att målen uppnås eller om målen istället 

hämmas. Hon har valt att använda sig av den svenska public service-televisionen SVT, 

som analysenheter, mellan åren 1956 - 2000. Begreppet public service brukar, enligt 

Ljuslinder, förklaras som ”radio och TV i allmännyttans tjänst” (2002, s. 59). Här är den 

vägledande grundprincipen ”alla människors lika värde” (2002, s. 59), dock menar 

författaren att det inte finns tydliga riktlinjer för hur denna princip bör efterlevas. Detta 

beror på att innebörden av begreppet public service aldrig haft en enhetlig innebörd, då 

det används på flera olika sätt. (Ljuslinder, 2002). 

 

I avhandling har forskaren bland annat utgått ifrån klassiska mallar för kategorisering av 

stereotypa avbildningar, av funktionshindrade individer. Hon kommer fram till att den 

stereotypa bilden inte har förändrats nämnvärt över den tid hon studerat. Forskaren 

argumenterar dessutom att detta kan bero på att de stereotypa bilderna hålls vid liv av 

offentliga samtal och att ingen utveckling kommer ske om inte journalister och 

skribenter förändrar sitt sätt att framställa funktionshindrade. Men samtidigt menar hon 

att det är mycket svårt för till exempel journalister inom nyhetsmedier, att hinna 

förändra så mycket under den korta tid mellan att en nyhet rapporteras och att den ska ut 

i sändning. (Ljuslinder, 2002).  

 

Vidare förklarar forskaren att SVT ofta använder mycket förenklade stereotypa bilder 

av funktionshindrade i sina representationsstrategier och att de mycket sällan är 

nyanserade i sin framställning av denna grupp. Ljuslinder tar upp hjälten som en av de 

stereotypa avbildningarna. I denna avbildning porträtteras personen i samband med ett 

göromål, som för en person utan funktionshinder inte skulle blivit uppmärksammat. 
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Men just för att det är en funktionshindrad person som utför aktiviteten så höjs det upp 

till en bedrift. I dessa program används ord som trots regelbundet. Sedan finns det något 

som hon kallar för offerhjälten, då den funktionshindrade porträtteras i en värld som 

enbart är anpassat för personer utan funktionshinder. Trots detta kämpar den 

porträtterade personen för att få en värdigare tillvaro. Nästa stereotypa gestaltning kallar 

forskaren för det stackars offret. Här beskrivs i huvudsak problemen som uppkommer i 

samband med ett funktionshinder. Det talas om orättvisor, utsatthet, beroende och 

ofrihet, vilket i sin tur leder till diskriminering. Dessutom dramatiseras diverse 

olägenheter som funktionshindrade drabbas av, hur händelser försämrar, förhindrar eller 

försvårar vissa saker i personens vardagsliv. (Ljuslinder, 2002).  

 

Ljuslinder (2002) tar även upp den typiska avbildningen då de funktionshindrade blev 

beskrivna som infantiler, det vill säga att de porträtteras som mindre vetande och 

omogna, likt barn. Denna bild är, enligt forskaren, en av de äldsta utav de stereotypa 

framställningar som uppkom i avhandlingen. Skurken är också en stereotyp 

framställning som Ljuslinder uppmärksammat, här gestaltas den funktionshindrade som 

boven i dramat. Enligt Ljuslinder är denna framställning troligtvis vanligare inom 

fiktionsgenren än i den faktagenre som hon inriktade sig på i sin avhandling.  

 

Ljuslinder har även funnit ett antal markörer som utmärker normaliteten, i de program 

hon undersökt. Där står förmågan till arbete och att ha en hel kropp ur biologisk 

synvinkel som huvudmarkörer. Familj och boende visas också, dock är dessa mer 

sällsynta. Avhandlingens resultat pekar även på att SVTs representationer har ett 

dominerande tema av normaliseringsuppvisningar, från och med 50-talet till och med 

det att undersökningen avslutades år 2000. Normaliseringsuppvisningarna i TV har, 

enligt forskaren, i syfte att lyfta fram de funktionshindrade personerna som individuella 

individer. I undersökningens observationer framkom dock ofta motsatt syn. Detta, 

menar hon, kan bero på att det normala ofta i dessa sammanhang måste belysas och 

beskrivas, i stället för att funktionshindret behandlas som just någonting normalt, blir 

snarare någonting avvikande. (Ljuslinder, 2002).  

 

“Ju mer man talar om hur lika funktionshindrade och icke-funktionshindrade är (...) 

desto mer framträder olikheterna.”  

(Ljuslinder, 2002, s.100) 
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Under undersökningsperioden hade SVTs program ett sätt att gestalta de 

funktionshindrade som annorlunda i jämförelse med icke funktionshindrade. Även om 

utvecklingen går långsamt visar hennes undersökning ändå att en viss förändring är 

möjlig. (Ljuslinder, 2002).  

 

Ljuslinder (2002) tar upp en del förslag på lösningar på representationsproblematiken 

som hon identifierat under sin avhandling. Ett av dessa förslag var att de 

funktionshindrade skulle få mer möjligheter till att uttrycka sig självständigt istället för 

att låta en icke funktionshindrad uttrycka sig i deras ställe. En annan viktigt åsikt som 

forskaren lyfter fram är att representationen av de funktionshindrade bör göras med mer 

fokus på den funktionshindrade som individ, snarare än på det specifika 

funktionshindret. För att på så sätt inte fortsätta bygga på de stereotypa avbildningarna.  

 

En annan forskare som undersökt ett liknande område är forskaren Marina Ghersetti 

(2007), i sin rapport Bilden av funktionshinder. Hon studerade hur minoritetsgurppen 

funktionshindrade behandlades i SVT under en period på 18 månader mellan åren 2005 

och 2006. Studiens fokus låg på att undersöka i vilken mån SVTs nyhetstprogram 

rapporterade om funktionshindrade, vilka specifika funktionshinder som lyftes fram och 

vilka situationer de gestaltades i. Likaså studerade Ghersetti på vilket sätt 

nyhetsinslagen rapporterar om denna grupp människor. Hon skriver om hur medier, 

genom sin makt, kan styra vad publiken skapar sig uppfattningar om och inom vilka 

ramar saker och ting blir presenterade för publiken. Hon lyfter fram vikten av att 

fokusera på just funktionshindrade individer, då denna grupp är en relativt stor 

minoritetsgrupp i samhället. 
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5 Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa undersökningens teoriramar och även andra 

teorier som vi anser vara relevanta för att kunna lyfta fram visa aspekter som kan 

kopplas till studiens problemområde samt fungera som pelare under analysprocessen. 

 
 

5.1 Representation 
För att kunna få en bredare kunskap kring hur en grupp blir avbildad i medier behövs 

teorier kring detta. Detta är anledningen till varför representationsteorin är en av de mest 

relevanta teorierna att utgå ifrån. Denna teori används dessutom som en av studiens 

teoriramar. 

 

Stuart Hall (2013) nämner betydelsen av representation och vad det innebär att använda 

språket. Två centrala definitioner av representation som görs i boken är hämtade från 

Shorter Oxford English Dictionary, och lyder: 1) Att representera handlar om att 

beskriva eller skildra något eller någon, vilket hjälper till att skapa mening till det som 

betraktas. 2) Att representera handlar också om att symbolisera eller att applicera 

specifika mönster på någonting.  

 

Richard Dyer (2002) förklarar representation som de presentationer som har att göra 

med hur människor ser på en viss grupp individer, samt vilken position och vilka 

rättigheter denna grupp har. Det handlar även om vilka som har makten att påverka 

denna position och dessa rättigheter. Människor blir behandlade beroende på hur 

omgivningen betraktar dem. Detta seende kopplas samman med representation och 

tenderar att därmed bli tolkad på olika sätt, beroende på kulturellt sammanhang. 

Representation innebär att måla upp en verklighet via texter, diskurser och bilder för att 

strukturera upp betydelser. Dyer menar att individer endast kan se verkligheten genom 

representationer, men att det inte behöver betyda att det är omöjligt att se verkligheten 

utanför dessa framställningar. (Dyer, 2002).  

 

Vidare menar Hall (2013) att representationen är själva produktionen av innebörden av 

de ting, begrepp och kännetecken som skapar mening i språket. Processen som 

sammankopplar dessa är det som kallas för representation. Författaren menar att det är 

förbindelsen mellan språket och begreppen som ger oss möjligheten att benämna och 
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hänvisa till saker och ting. Det förekommer även två olika system för användningen av 

representation. Det ena är då vi gör anknytningar till olika typer föremål, människor 

eller händelser, som till exempel stol eller bord, man eller kvinna.  

 

Det andra är språksystemet vi använder för att skildra kultur, som till exempel när vi 

säger att vi tillhör samma kultur eller vice versa. Språket är därför den mest 

övergripande processen som finns för att skapa betydelser. Betydelserna är både 

konstruerade och fastställda av själva koden, som styr relationerna och översättningen 

mellan begreppssystemet och språksystemet. Med hjälp dessa av koder kan vi tala och 

höra på ett förståeligt sätt, vilket leder till att individer kan kommunicera på ett effektivt 

sätt i samhället. (Hall, 2013). En annan förklaring av koder som nämns är följande:  

 

“They unconsciously internalize the codes which allow them to express certain concepts 

and ideas through their system of representation - writing, speech, gesture, visualization, 

and so on - and to interpret ideas which are communicated to them using the same 

systems.”  

(Hall, 2013, s. 8)  

 

Lindgren och Lundström (2010) nämner i boken Ideala offer, och andra att 

betydelserna av språket inte är neutralt konstruerade, utan snarare mer dominerande. De 

menar att den befintliga situationen varken är ett problematisk eller oproblematisk sätt 

att benämna olika ting eller fenomen i vårt användande av språket. Det föreligger även 

vissa tolkningsramar som ofta kan uppstå på grund av maktrelationer och 

sorteringsmekanismer i samhället. (Lindgren & Lundström, 2010). 

 
5.1.1 Nyhetsberättande 

För att få en tydligare förståelse för hur nyhetsjournalistiken arbetar och den världsbild 

den skapar har vi tittat närmare på vad författaren Gripsrud (2011) skrivit kring detta i 

sin bok Mediekultur, mediesamhälle. 

 

Gripsrud (2011) förklarar att nyhetsjournalistiken traditionellt sett baseras på frågorna: 

När? Hur? Var? Vem? Vad? Varför?. Författaren förklarar dock att vissa typer av 

reportage ibland influeras av en mer dramaturgisk struktur och använder sig av element 

såsom: mer fullständigt skildrade dialoger mellan aktörerna, en användning av ett 

berättarjaget som tycks vara allvetande och så vidare. Nyhetsjournalistiken strävar på 
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detta sätt efter en viss mån av underhållning, för att engagera publiken på ett 

känslomässigt plan och få dem att leva sig in i situationen. Dessa typer av 

nyhetsjournalistik kan dock ställa trovärdigheten på prov, menar författaren. Gripsrud 

förklarar också att nyhetssändningarna ofta är konstruerade på ett sådant sätt att de 

förefaller övertygande för tittarna och att deras världsbild är grundad i trovärdiga källor. 

(Gripsrud, 2011). 

 

Författaren Gripsrud (2011) lyfter även fram berättaren, som han menar kan ta sig 

många uttryck i texten. Den vanligaste utav dessa, i mer realistiskt orienterade texter, är 

då berättaren fungerar som en anonym röst som står utanför själva berättelsen. Gripsrud 

nämner även den allvetande berättaren, där denne förefaller ha en djupare kunskap kring 

aktörernas inre liv. Författaren menar också att berättarens perspektiv brukar stå för de 

ögon genom vilka publiken tittar på berättelsen. (Gripsrud, 2011). 

 
 

5.2 Diskurs 
Grundtanken kring ordet diskurs definieras av författarna Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) i Diskursanalys som teori och metod, som de mönster efter vilka vårt 

språk är ordnat. Det råder lite delade meningar kring denna betydelse, enligt författarna. 

Dock är deras definition av begreppet:  

 

“...ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).”  

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7)  

 

Denna teori kan erbjuda studien en bredare syn på hur omvärlden försöker representera 

en viss grupp via språket och fungerar även som vår ramteori i undersökningen.  

Brune (2004) förklarar i studien Nyheter från gränsen att diskurser också kan handla om 

att eftersträva en sammankoppling av textens sätt att se inom ett specifikt område, där 

yttrandet antingen har eller inte har mening. Sammanfattningsvis förklarar Brune (2004) 

diskurs på följande sätt:  

 

“Diskursen har alltid en maktaspekt; den är både en samling påståenden om världen, ett 

kunskapsområde och ett regelverk för vad som kan sägas och vem som har rätt att tala 

och utföra bestämda handlingar inom den ordning som diskursen upprättar.”  

(Brune, 2004, s. 45)  
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5.2.1 "De andra" 

Konstruktionen av kategoriseringar och beteckningar har en central del i skapandet av 

diskursens innebörd. Tolkningen av diskursen beror på hur den placerar individer som 

både objekt och subjekt och hur dessa sammankopplas med olika tillvägagångssätt och 

kategoriseringar. Vad gäller journalistiska texter synliggörs vissa diskurser mer medan 

andra neutraliseras, det vill säga att när vissa texter undviks skapar detta ett begränsat 

sätt att betrakta saker och ting. (Brune, 2004). 

 

Brune (2004) skriver även om begreppet “de andra”. Hon förklarar att det finns 

betydelsefulla teorier om representationer av dessa. Enligt dessa teorier blir identiteten 

märkbar först när den urskiljs i samband med något annat, som till exempel när en 

individ eller grupp identifieras som de eller de andra. Detta innebär ett särskiljande av 

dem från oss, menar författaren. Vidare nämner hon att begreppet “de andra”, vi och de, 

nyttjas för att förklara kortvariga eller permanenta, ojämlika eller identitetsskapande 

förhållanden. “De andra” kan betraktas som underordnade eftersom de flesta saknar 

meningsfulla egenskaper som vi behöver för att konstruera ett jämlikt förhållande. 

(Brune, 2004).  

 

Dessutom skriver författaren att det finns skillnader i klassificeringen av människor som 

räknas vara “de andra” och som därmed inte uppfattas som personer, utan snarare som 

representanter för sin ras eller etnicitet. Författaren menar att denna typ av 

klassificering kan förekomma i både stereotypiseringar och socialt utestängande. När 

det gäller de specifika texter som uttrycker sig med andrande anses det inte vara 

konstruktionen av något främmande. Det kan däremot anses vara kategoriseringar eller 

kontrasteringar mellan texternas vi och de. (Brune, 2004). Vidare nämner författaren 

den oskyldiga konstruktionen av “de andra” som följande:  

 

”En oskyldig konstruktion av Andra innefattar ett ’vi’ och ’de’ är något som vi inte är 

och att ’vi’ och ’de’ definieras från ’vår’ referenspunkt.”  

(Brune, 2004, s.36)  
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5.3 Stereotyper 
Begreppet stereotyper syftar på en avbildning av omvärlden som konstrueras med hjälp 

av kategoriseringar (Dyer, 2002). Eftersom vår tanke är att belysa avbildningar och 

representationer av funktionshindrade är teorier kring stereotypisering relevanta för vår 

undersökning. 

 

Enligt författaren Dyer (2002) finns det en koncentrerad mängd känslor som är 

sammankopplade med begreppet stereotyper. Denna koppling har blivit en typ av 

tradition och användningen av stereotyper ger en viss trygghet i förhållande till den 

grupp hen kategoriseras in i. Ordet stereotypisering anses ofta vara ett förolämpande 

ord, enligt författaren. Han menar att begreppet stereotyper är en form av konstruktion 

vi använder för att få en klarare bild av den information vi omges av. Denna ordning 

kopplas samman med representationen och kategoriseringen av människor. Ordningen 

inkluderar användningen av stereotyper som används för att individer ska kunna 

uttrycka en allmän överenskommelse för en samhällsgrupp, då det anses vara en 

nödvändig och även oundviklig del av samhället. Detta är källan där många individer 

hämtar sina tankesätt rörande olika samhällsgrupper. (Dyer, 2000) 

 

Enligt Brune (2004) kan en grupp förknippas med specifika egenskaper och handlingar, 

som är oklara. Dessa texter bearbetas i till exempel TV-nyhetsprogram med hjälp av 

stereotypisering, som kan simplifiera och samtidigt överdriva skillnaderna mellan vi och 

de andra. Detta är ett tillförlitligt sätt att använda de redskap som behövs för att 

representera samhällets positiva och negativa sidor. Nyheter kan alltså, enligt 

författaren, både innehålla negativa och positiva drag. (Brune, 2004). 

 

Vidare skriver Riley (2005) om stereotypa modeller så som och hjälten. Författaren 

menar att användandet av dessa modeller, då medier synliggör representationer av 

stereotyper, kan leda till negativa effekter och kan anses vara kränkande för individer 

med funktionshinder. Massmedier skapar på detta sätt en del av definitionen av hur 

dessa individer ska betraktas. De har makten att skapa en bild till exempel genom att ge 

berömmelse eller skapa underhållning. Alla dessa stereotypa modeller kan ibland vara 

missledande för medborgarna i samhället, dock är mediernas huvudsakliga poäng att få 

medborgarnas uppmärksamhet, samt att kunna fungera som samhällets 

informationskälla. (Riley, 2005).  



  
 

 12 

 

Författaren Tideman (1999) tar, i antologin Handikapp; synsätt, principer, perspektiv, 

upp de sociala roller som alla individer har i samhället de tillhör. Uppfattningar kring 

identiteter och den förmodade plats en individ har i samhället står sammankopplat med 

dessa roller. Vissa attityder och bemötanden kopplas samman med vissa roller, vilket i 

sin tur leder till att olika individer och grupper blir behandlade på olika sätt. För att 

synlig- och tydliggöra relationer och makt ur olika synvinklar bör man inte enbart 

studera miljön i vilken människor befinner sig i, utan även analysera vilka sociala roller 

de har i denna miljö. Författaren menar att man kan avslöja mycket genom att analysera 

uppdelningen av roller mellan den som behöver hjälp och den som förfogar över 

hjälpen. (Tideman, 1999). 

 

Tideman (1999) tar även upp olika sätt att kategorisera människor med 

funktionsnedsättning. Detta kategoriserande sätts på dessa människor för att skapa en 

förståelse kring dem. Här presenterar han en lista över möjliga kategoriseringar. För att 

nämna några exempel ur denna lista är bland annat ”offer-kategoriseringen” (1999, s. 

54), där synen på dessa individer i huvudsak handlar om att det är synd om dem, en utav 

dessa. 

 

En annan är “Extraordinära människor” (1999, s. 54), som omringar synen på 

funktionshindrade som människor med ytterst ovanliga talanger och karaktärsdrag. I 

kategorin “Människor med sociala rättigheter” (1999, s. 54), framställs de som individer 

som har rätt till ersättning på grund sina unika hinder. Som sista exempel ur listan 

nämns “Människor som är precis som alla andra” (1999, s. 54), där man ifrågasätter 

varför de kommit att betraktas som avvikande och försöker genom detta justera 

misstaget med denna betraktelse. (Tideman, 1999). 

 
 

5.4 Normalisering 
Detta teoretiska perspektiv är både relevant och intressant att utgå ifrån när det gäller att 

studera hur en viss grupp i samhället blir behandlade. Tidigare forskning har visat att 

det skett en normalisering av funktionshindrade i SVTs program, vilket väckte en 

nyfikenhet kring hur dagsläget ser ut inom detta område.  
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Författaren Tideman (1999) beskriver att begreppet normalisering grundas i tanken om 

det normala livet, och inriktar sig på en utveckling av levnadsvillkor samt observationer 

av rättigheter för medborgarna. Dock kan vissa aspekter av begreppet anses 

problematiska. Detta handlar om att försöka göra individer normala utan att definiera 

vad det normala verkligen är, eller att endast göra normala saker utan att reflektera 

över att vissa människor kan behöva göra det på ett annat. En annan problematik ligger i 

att vissa intentioner att arbeta för att uppnå godtagbara levnadsvillkor för alla 

medborgare och dess rättigheter inte riktigt blir uppfyllda. Författaren menar att goda 

intentioner i vissa fall förväxlas med åtgärderna, att de snarare betraktas som omöjliga. 

(Tideman, 1999). 

 
5.4.1 USR-teorin 

Tideman (1999) beskriver att teorin om “USR” (uppvärdering av den sociala rollen) i 

huvudsak utgår från att skilja mellan funktionshindret och den person som har det. 

Funktionshindret är snarare något som är kopplat till den uppfattning och det sätt att 

reagera som samhället har kring skiljaktigheter. Det handlar om de bristfälliga 

anpassningarna och de inställningar samhället har och inte om de förmågor eller 

oförmågor en viss individ har. (Tideman, 1999). Vi anser att denna teori kommer kunna 

kopplas med aktörernas känslomässiga reaktioner och de relationer som skapas via 

texterna i de valda inslagen. 

USR-teorin och idéerna kring normalisering kan ofta väcka många känslomässiga 

reaktioner från icke funktionshindrade människor som kommer i kontakt med dem för 

första gången, menar Tideman. Detta kan bero på att den icke funktionshindrade 

individen inte kan låta bli att känna en viss känsla av oro när denne möter människor 

med funktionshinder och deras situation. Denna teori utmanar de möjliga förolämpande 

uppdelningarna av roller i samhället för att utveckla och förbättra den sociala rollen. 

Dock är denna utveckling svår att försöka handskas med eftersom den är så komplex. 

Detta beror på att enstaka lösningar till problemet skulle anses vara bristfälliga och även 

orsaka en riskabel simplifiering. (Tideman, 1999). 
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5.5 Diskriminering 
Slutligen fann vi teorier som beskriver hur grupper kan bli diskriminerade i samhället. 

Boréus (2005) i Diskriminering med ord, studerar i huvudsak hur invandrare och 

flyktingar har konstruerats som “de andra”. För vår studie är det snarare så att denna 

teori kan applicieras på hur människor med funktionshinder konstrueras som något 

avvikande från det normala. Därför anser vi att denna teori kan vara relevant för att 

finna svar även utifrån detta intressanta perspektiv. 

 

Boréus (2005) tar bland annat upp hur det går att observera negativa och positiva 

representationer, via språket, som görs i TV-nyheter kring funktionshindrade individer 

utifrån ett diskrimineringsperspektiv. Diskriminering är ett ord som ständigt benämns 

inom medier. Detta är också något som uppstår i vardagslivet, när till exempel en viss 

grupp av människor som, inte anses vara som en annan grupp blir, särbehandlade. 

Individer kan både vara diskriminerande och bli diskriminerade på ett antal olika sätt. 

Som följd av detta kan de även bli uteslutna av olika organisationer, som då kräver en 

viss standard eller vissa specifika egenskaper. Däremot påpekar författaren att 

särbehandling inte alltid behöver vara en medveten handling. Även en icke medveten 

handling ska kunna ifrågasättas som diskriminerande. Men det är inte alltid så att 

människor anser att särbehandling är en negativ eller orättvis handling. Författaren 

menar dock att alla bör behandlas med lika värde. Detta är problemet som benämningen 

diskrimineringen grundar sig i. (Boréus, 2005). 

 

Att ha makten att negativt särbehandla en annan grupp kan leda till en ojämlik 

tilldelning av möjligheter, eller en fördelning av olika slags kategoriseringar. Enligt 

Boréus har individer en tendens att ständigt kategorisera saker och ting i sin vardag, för 

att på så sätt undvika att leva i en kaotisk värld. (Boréus, 2005). Vidare förklarar hon 

kategorisering som följande: 

 

“Att människor kategoriseras är oundvikligt och det görs i alla samhällen i olika 

sammanhang. Det är inte det som är problemet. Kategorisering måste inte medföra 

diskriminering. Men diskriminering förutsätter kategorisering. Ser vi ingen grund för att 

dela in människor i grupper kan de heller inte särbehandlas negativt på ett sätt som är 

kopplat till deras grupptillhörighet.” 

(Boréus, 2005, s.17) 
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Kategoriseringen av människor i olika slag är inte bara en särskiljning utan också en 

urskiljning av vilken grupptillhörighet individen har, det vill säga vi eller de andra. 

Vidare beskriver författaren att benämningen distansering som ett uttryck för ett slags 

annorlundaskap, något som ofta uppstår i skillnader mellan oss och de andra. (Boréus, 

2005). 

 

Enligt författaren kan språklig diskriminering också kallas för utestängning, 

nedvärdering och objektifiering. Detta är ord som associeras till särbehandling. 

Benämningen utestängning handlar om när individer blir uteslutna från något. Detta kan 

till exempel handla om att individer utesluter en grupp genom användningen av språket 

eller att undvika att tala om denna grupp. (Boréus, 2005). Individer som anses ha ett lågt 

värde i samhället blir automatiskt underrepresenterade i massmedier. Nedvärdering är 

ett utav de mest självklara sätten att språkligt diskriminera. De som inte tillhör 

kategoriseringen vi/oss anses vara underlägsna, däremot kan yttrandet för 

nedvärderande framställning av en grupp både vara tydliga och otydliga att läsa av. För 

att kunna avgöra om nedvärdering existerar måste en större textmängd undersökas. 

(Boréus, 2005). 

 

Avslutningsvis tar Tideman (1999) upp att särbehandling inte alltid behöver vara 

negativ. Arbetet för att förändra utsatta gruppers förhållanden till det bättre kallar han 

för “positiv särbehandling” (1999, s. 252). Denna typ av särbehandling brukar ofta 

uttryckas via upprättelsen av specifika rättigheter för en urskild grupp individer. Denna 

särbehandling är tänkt att ge alla medborgare jämlika livsvillkor och ge uteslutna 

grupper en förstärkt ställning. (Tideman, 1999). 
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6 Metod 
 
I denna studie använde vi oss av en kritisk diskursanalytisk metod, eftersom vårt 

intresse låg i att specifikt undersöka på vilka sätt en berättelse berättas och vilka olika 

kvalitéer den specifika berättelsen innehåller. Med hjälp av denna metod vill vi skapa 

oss en uppfattning om vilka normer och värderingar som styr fram en viss 

samhällsordning.  

 

Som utgångspunkt använde vi Faircloughs modell som då fokuserar på de tre 

dimensionerna: texten, det vill säga att man gör en detaljerad analys av en textens 

egenskaper, här undersöks på sådant som grammatik, metaforer och ordval mm. Sedan 

kommer den diskursiva praktiken, vilket innebär undersökandet av hur texten 

produceras och konsumeras. Och slutligen den sociala praktiken som studerar en större 

helhetsbild. (Winther Jørgensen & Philips, 2000). 

 

När vi riktade in oss på diskursiv praktik undersökte vi endast produktionen och inte 

konsumtionen av text. Vi undersökte den diskursiva praktiken som handlar om hur 

specifikt SVTplay väljer att representera gruppen funktionshindrade. I vårt analyskapitel 

har vi tematiserat utifrån de diskurser vi identifierade från de utvalda nyhetsinslagen. En 

kvalitativ och diskursanalytisk metod är relevant då vårt fokus ligger på språket som 

konstruktion, det vill säga att vi kommer analysera hur språket i rörlig bild bidrar till att 

forma uppfattningen av hur en viss grupp framställs i TV-nyhetsinslag. Valet av TV-

nyheter var grundat i att vi ville få en aktuell syn på hur det ser ut i dagsläget i fråga om 

representation av funktionshindrade. 

 

Det existerar både för- och nackdelar med valet av metoden kritisk diskursanalys. De 

problem som vi kan stöta på är otydliga gränser mellan det diskursiva och det icke-

diskursiva, eftersom det inte finns några specifika riktlinjer för hur stor mängd av social 

analys och sociologiska teorier som krävs för studien. Detta leder till att det kan bli 

komplicerat att få reda på vilken teori som är riktig. (Winther Jørgensen & Philips, 

2000). 
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6.1 Urval och avgränsning 
Under denna fas i undersökningen var vi tvungna att begränsa oss en del för att 

specificera vårt urval. Via en överblick av det utbud som SVTplay hade kring vårt 

utvalda ämne fann vi att de specifika begreppen funktionshinder och funktionshindrade 

var vanligt förekommande oavsett om vi sökte på andra ord såsom handikapp, 

utvecklingsstörda, adhd med mera. Därför valde vi att begränsa oss till dessa två ord 

som sökord för vårt urval och valde genom dessa ut 6 inslag som vi ansåg var 

representativa för den text vi ämnade analysera.  

 

Vårt kvalitativa och strategiska urval grundas i huvudsak i den tillgänglighet som 

SVTplays hemsida erbjuder. Härifrån kontrollerade vi att inslagen handlade om olika 

ämnen, vilket då skulle ge en variation i representationen av funktionshindrade. 

Ytterligare en anledning till detta specifika val är att SVT uttrycker att de har svenska 

folkets högsta förtroende och att de finns tillgängliga över hela landet (Sveriges 

Television AB, 2016). 

 

Vi har valt att endast utgå ifrån språket som text i rörlig bild, eftersom den rörliga bilden 

inte var något som intresserade oss i vår studie. Att studera den rörliga bilden kan, enligt 

Lester (2003), fungerar som en symbol för presentationen av kärnan i berättelsen. Det 

skriftliga kan däremot förmedla känslor via text medan bilder snarare illustrerar känslor 

via till exempel kroppsspråk. 

 

En bild kan nästan omedelbart uttrycka känslomässiga tillstånd men för att tolka 

känslan rätt behövs det ytterligare en definition av vad som egentligen orsakat känslan. 

Detta görs med hjälp av texten som då förklarar situationen mer djupgående. Poängen 

ligger i att publiken ska kunna använda informationen från bilden och texten för att 

konstruera en förklaring till berättelsen. (Lester, 2003). Då vårt syfte med 

undersökningen var att fokusera på belysningen textens innebörd och den representation 

som den resulterar i, valde vi att inte undersöka den rörliga bilden. Om vi däremot valt 

att fokusera på detta område hade vi behövt gå in på aspekter såsom innebörden av olika 

kameravinklar, tempo, kroppsspråk, etc. Detta hade dessutom påverkat studiens analys 

och resultat på ett helt annat sätt, vilket vi inte var intresserade av i detta fall.    
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Därefter har vi genomfört en transkribering av nyhetsinslagen för att på så sätt få en mer 

detaljerad information av vad som sägs och via detta har vi kunnat genomföra vår 

kritiska diskursanalys. Vi vill även påpeka att vi använt oss av fiktiva namn på 

aktörerna i inslagen för att på så vis hålla deras riktiga identiteter så anonyma som 

möjligt. Dessutom har vi även försökt justera talspråk i citaten från nyhetsinslagen, 

denna justering gjorde vi för att inte särbehandla aktörernas olika uttryckssätt. En mer 

detaljerad beskrivning av nyhetsinslagen finns tillgängligt i Bilaga: 1. 

 

6.2 Analysfrågor 
Faircloughs diskursanalytiska modell handlar om den värld som texten erbjuder för 

mediepubliken och texternas aktörer, som handlar om vem som får agera i texten. Detta 

gäller även relationerna mellan dessa aktörer. Utifrån detta ställer vi följande frågor till 

varje nyhetsinslag som vi analyserat: 

 

• Vilken övergripande bild väljer SVTplay att måla upp utav de funktionshindrade i 

inslaget? 

• Blir de funktionshindrade kategoriserade som “de andra”? Av vem i så fall? 

• Vad får de funktionshindrade lov att säga i nyhetsinslaget? 

• Vad får de icke funktionshindrade lov att säga i inslaget? 

• Benämner SVTplay något specifikt begrepp för de funktionshindrade i texten som 

sammanfattar inslaget på deras hemsida?  

• Vilka specifika begrepp tillåter SVTplay de icke funktionshindrade aktörerna att 

uttrycka när de benämner de funktionshindrade? 

• Vilka specifika begrepp använder de funktionshindrade när de benämner sin grupp? 

• Vilka specifika begrepp använder berättarrösten när denne benämner de 

funktionshindrade? 

• Vad väljer SVTplay att ställa för slags (d.v.s. vilket tema de har) frågor under 

intervjun mellan reportern och de funktionshindrade? 

• Vad är det för relationen som SVTplay väljer att visa mellan de icke 

funktionshindrade  och de funktionshindrade aktörerna i nyhetsinslaget? 

• Finns det någon skillnad med hur reportrarna talar med funktionshindrade och de icke 

funktionshindrade? 
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Genom dessa frågor i kunde vi sedan samla ihop analymaterialet till en helhet som vi 

sedan kunde analysera via den kritiska diskursanalysen. Utifrån detta har vi sedan 

kunnat identifiera tre olika diskurser i texten, som vi därefter redovisar i slutet av 

Analyskapitlet. Slutligen gjorde vi även en jämförelse av studiens resultat och tidigare 

forskning.  

 

6.3 Utvärdering av undersökningens kvalité  
Frågan om undersökningens validitet, det villo säga trovärdighet och reliabilitet som 

innebär dess tillförlitlighet förefaller en del problematiska i diskursanalyser, då kraven 

för god intersubjektivitet kräver en kvalificerad analysverktyg. Intersubjektivitet innebär 

att andra forskare ska kunna genomföra samma undersökning under en viss tid och 

likväl kunna komma fram till samma resultat. (Teorell & Svensson, 2007).  

 

I vårt fall har vi genomfört en lingvistisk tillvägagångssätt, vilket tyder på att det kan 

vara svårt för andra forskare att komma fram till exakt samma resultat som vi gjort i vår 

studie. Detta på grund av att alla individer kan tolka saker på olika sätt, det vill säga att 

all kunskap är socialt uppbyggd och kan därför inte avspegla en entydig verklighet. 

Däremot har den diskursanalytiska metoden en fördel med att, på ett klarare sätt, förstå 

hur analysverktygen bör se ut. Härmed har vi noggrant sett till att förstå hur 

diskursernas funktion fungerar i specifika sociala sammanhang. Dock behöver inte detta 

betyda att alla tolkningar kan vara positiva tolkningar, men så länge man motiverar 

tolkningarna påvisar detta att man har en god förståelse kring detta. (Bergström & 

Borèus, 2012). Vi har därmed varit transparenta med att tydligt förklara hur vår process 

har gått till och hur vi identifierat diskurserna, samt hur dessa förhåller sig till våra 

teorier.  

 

När det handlar om validiteten i vår studie bör vi beakta vilka maktperspektiv vi utgått 

ifrån. Detta kan handla om hur trovärdigt våra resultat tillämpas med undersökningens 

teoriramar och de teorier som vi använt. Vi kan utifrån detta konstatera att vi varit 

noggranna med denna tillämpning och har därmed använt oss av studiens teorier för att 

styrka våra resultat och diskussion. 

 

6.4 Etiska övervägande 
Vi har använt oss utav Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i syfte att undvika 

att det uppstår problematik mellan forskaren och de eventuella deltagarna i studien, 
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detta för att på så sätt skydda den enskilda individen. De fyra etiska kraven som 

Vetenskapsrådet har är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa begrepp bör följas under de sociala sammanhang, då studien 

genomförs. (Vetenskapsrådet, 2011). I ett försök till att följa dessa övervägande har vi 

varit noggranna med att specifikt följa det Konfidentiella kravet, då vi utförde en analys 

av inslag som innehöll redan färdiga texter. Detta gjorde vi för att inte peka ut något av 

aktörernas riktiga namn under vår diskursanalys. Eftersom vi inte konsulterade 

aktörerna, har vi därmed valt att låta dem vara anonyma genom att benämna dem med 

fiktiva namn.  
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7 Analys 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa det material som vi kommit fram till i vår 

undersökning. Här redovisar vi olika aspekter som vi kommit fram till med hjälp av 

våra analysfrågor. Detta har lett oss till de tre diskurser vi identifierade, vilket redovisas 

i slutet av detta kapitel. 

 
 

7.1 Relationer mellan aktörerna i texten 
Den huvudsakliga relationen som identifierats är i dialogen mellan reporter och de 

funktionshindrade aktörerna i intervjusituationerna. Detta kan ses bland annat i inslag 

nummer 6 då reportern för en dialog med en av de funktionshindrade aktörerna:  

 

Reportern frågar: 

 “Vad är det som är så roligt med just teater?”  

 

Karin: 

 “För jag älskar och vara med i teater. Det är min dröm.”  

 

(Bilaga 1, Inslag 6, Teaterprojektet.)  

 

Ovanstående citat indikerar att reportern är den som styr samtalet med sina frågor och 

tillåter därmed aktören att besvara dem. Fokus ligger i att uttrycka vad de 

funktionshindrade har att säga kring situationen, utifrån ett personligt perspektiv. Detta 

är något som exemplifierar hur det ser ut i flera av inslagen.  

 

I inslag nummer 1 avläste vi olika typer av relationer, där Sara, det vill säga den 

funktionshindrade aktören, bland annat talar med sina föräldrar:  

 

Saras pappa, Anders:  

“Mmm ja, vi vill vi vill ju gärna supporta dig så länge vi kan men jag menar det det...” 
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Sara svarar: 

 “Ja, jag vill gärna skaffa mig ett eget liv. Stå på egna ben och så.”  

 

(Bilaga 1, Inslag 1, Funktionshindrade guidar på sjukhuset.)  

 

I det ovanstående exemplet är det Sara som får tillåtelse att styra samtalet då hon 

uttrycker sig kring sina framtidsvisioner. Föräldrarna uttrycker sig i sin tur i kortare 

ordalag, i jämförelse med henne. Här uttrycker de framförallt medhåll i hennes 

argument. Denna konversation är också den enda av sitt slag bland de undersökta 

inslagen som visar på en familjerelation. Ett exemplifierat uttryck för ytterligare en 

variant av relation som kunde identifieras i inslagen var då en icke funktionshindrad 

aktör fick lov att leda samtalet:  

 

Arbetsgivaren, Maya frågar: 

 “Vad tänker du, för dina... om man nu ser begränsningar, så är det ju mer rörelsedelar?” 

 

Sara svarar: 

 “Ja.” 

 

Arbetsgivaren Maya ställer en följdfråga: 

 “Men påverkar inte hjärnan på det här sättet?” 

 

Sara svarar:  

“Nej, absolut inte.” 

 

(Bilaga 1, Inslag 1, Funktionshindrade guidar på sjukhuset.)  

 

I detta fall handlar det om en arbetsintervju, där Sara endast besvarar de ställda 

frågorna. Denna arbetsmässiga relation är utmärkande som det enda av sitt slag bland 

analysenheterna. Sammantaget visar dessa exempel på visar att de funktionshindrade 

sätts i olika sitsar under olika situationer i inslagen. De hamnar ofta i en sits där de är 

underordnade i samtalet, men de tilldelas även i ett fåtal fall även den ledande sitsen. 

Detta kan ställas mot Brunes förklaring av de underordnade, beroende på vilka 

egenskaper de bär i respektive situation. (Brune, 2004).  
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7.2 Begrepp och ”de andra” 
Användandet av begrepp i fråga om benämningen av de funktionshindrade är generellt 

för alla inslag. Alla aktörsgrupper använder sig av olika benämningar för denna grupp 

på något sätt. Dock varierar användningen av begreppen mellan inslagen. I vår 

granskning har vi kunnat urskilja begreppet funktionshindrade som då är det mest 

förekommande begreppet. Andra förekommande varianter av benämningar som 

används i inslagen är funktionsnedsättning, funktionsnedsatta, nedsättning och 

funktionshinder. Det finns dessutom andra begrepp som de har valt att lyfta fram, i fråga 

om benämningar för specifika funktionshinder, såsom intellektuellt funktionshindrade, 

neuropsykiatriskt funktionshinder, cp-skada, rullstolsbunden.  

 

Enligt Dyer (2002) har allmänheten ett behov av att kategorisera ting, för att strukturera 

upp vardagen. Likaså har vi lätt att kategorisera in oss själva och andra i olika grupper. 

(Dyer, 2002). Ett exempel på när en funktionshindrad aktör uttrycker en benämning för 

sin egen grupp är följande:  

 

Bertil: 

 ”...bara för att vi är utvecklingsstörda och inte kan jobba och sådant, utan nu är det dags 

att de tar oss på allvar.”  

 

(Bilaga 1, Inslag 2, Han vill höja ersättningen för funktionshindrade.)  

 

Citatet ovan är ett bra exempel på en av de situationer då en annan benämning används. 

Här talar Bertil, den funktionshindrade, om de rättigheter som han och hans grupp 

kräver. SVT har valt att visa användningen av begreppet utvecklingsstörda. Ett annat 

benämningssätt som avskiljer en grupp från annan är de andra, ett exempel på detta 

visas i följande citat:  
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Frida, producent: 

 “...det känns ju otroligt tragiskt på så många plan. De får vänner här, de får gemenskap, 

de får känna att de ger till samhället och att de får vara förebilder. För många är den här 

teatern, den här verksamheten meningen med deras liv. Detta är deras chans att få deras 

drömmar förverkligade.”  

 

(Bilaga 1, Inslag 6, Teaterprojektet.)  

 

Citatet ovanför är hämtat ur en situation där SVTplay valt att erbjuda en av aktörerna i 

inslag 6 när denne talar om sina känslor kring situationen och hur stor vikt 

verksamheten har för deltagarna. I detta exempel benämner den icke funktionshindrade 

aktören de funktionshindrade med uttryck som de och deras, ett antal gånger. Detta 

tyder på att hon inte inkluderar sig själv i denna grupp. Ett liknande exempel är 

nedanstående citat där en arrangör från inslag nummer 5 uttrycker sig kring de gäster 

som förväntas komma på galan:  

 

Denise: 

 “..Det finns inte evenemang och som är tillämpad för de här människorna.“  

 

(Bilaga 1, Inslag 5, Singelgalan för att bryta ensamheten.)  

 

I denna variant av kategorisering slutar individer ses som individuella personer och 

anses istället stå som representanter för sin specifika grupp. Detta kan tillämpas med 

vad Dyer skriver om att användningen av benämningar som “de andra” inte betraktas 

som något obekant, utan används snarare som en oskyldig benämning i samband med 

att vi delar upp oss i vi och de. (Dyer, 2002). 

 

De nedanstående citaten är från inslag nummer 2 där den funktionshindrade aktören 

tillåts tala om de orättvisor som han anser att hans grupp blir utsatta för. Han talar som 

en representant för den grupp han anser sig tillhöra. Dessa citat lyder:  
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Bertil:  

”...Alltså det ska vara som ungefär som som alla andra vanliga människor. Det är ett 

krav som vi har!”  

”...det är lite för mycket hit och dit. De ger andra, men oss det struntar de i.” 

 

(Bilaga 1, Inslag 2, Han vill höja ersättningen för funktionshindrade.)  

 

Vid endast ett tillfälle i inslagen benämner de icke funktionshindrade sin egen grupp 

som “de andra”. Detta visar att även synen på denna benämning kan tänkas vara en 

något mer allmän företeelse, som i detta exempel:  

 

Kerstin projektledare: 

 “Men det gör det visst det... det är bara det att man har ju tagit bort de arbetstillfällena 

men själva arbetet utförs ju idag av alla andra”  

 

(Bilaga 1, inslag 1, Funktionshindrade guidar på sjukhuset.)  

 
 

7.3 Berättarjaget  
När det gäller användning av den så kallade berättarjaget har Gripsrud (2011) förklarat 

att det finns flera olika varianter av denna berättarröst, två exempel som han tar upp är 

den anonyma och den allvetande berättaren. Dessa röster kan måla upp en bild via 

texter som publiken tolkar som övertygande och trovärdiga, det vill säga att 

informationen har en angelägen grund. (Gripsrud, 2011). Dessa röster förekommer i alla 

inslag och får oftast i uppgift att introducera den funktionshindrades situation tidigt i 

varje inslag. (Gripsrud, 2011) I de analyserade inslagen har vi identifierat berättarrösten 

då SVTplay har låtit denna ofta sammanfatta situationen. Berättarrösten fungerar i 

huvudsak som SVTplays röst till publiken. Några exempel på berättarrösten är följande:  
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Berättarrösten: 

“Det är teaterrepetition på Nösnäsgymnasiet inför föreställningen Crossroads , där flera 

av skådespelarna har intellektuella eller psykiska funktionsnedsättningar. Det hela sker i 

regi av Kulturskolan Väst, ett projekt som under tre år finansierades av Allmänna 

arvsfonden, och som verkar uppskattas mycket av deltagarna.”  

 

(Bilaga 1, Inslag 6, Teaterprojektet.)  

 

Berättarrösten :  

“Det var i dagens lunchtävlingar på Gävletravet som med Amanda och hästen LH 

adventure närmast karmeran är i orange dress och vit hjälm blev den första 

rullstolsburna kusken någonsin att tävla i Sverige.”  

 

(Bilaga 1, Inslag 3, Amanda är den första funktionshindrade kusken.)  

 

Berättarrösten :  

“Sara i Vikingstad har svårt att gå. Hon har en cpskada sen födseln och den skadan har 

gjort att det har varit svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.”  

 

(Bilaga 1, Inslag 1, Funktionshindrade guidar på sjukhuset.)  

 

 
 

7.4 Diskurser 
Via diskursteorin har vi fått kunskap om ett sätt att uppfatta och uttala sig kring 

omvärlden. Författarna Winther Jørgensen och Phillips beskriver denna teori som en 

omfattande syn på hur omvärlden representerar grupper med hjälp av språket. (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Här kommer vi att redovisa vilka diskurser vi identifierade 

i de 6 inslagen med hjälp av analysfrågor, samt hur dessa förhåller sig till våra teorier. I 

nyhetsinslagen kunde vi urskilja tre olika diskurser: Utsatt och känslomässig, Den som 

klarar allt, Målet är det normala livet. I kommande underrubriker presenteras dessa 

diskurser och de jämförelser som gjorts med tidigare forskning.  

 
7.4.1 Utsatt och Känslomässig 

Vi har funnit att de funktionshindrade i vissa fall porträtteras när de hamnat i en utsatt 

situation. I dessa fall får de funktionshindrade lov att uttrycka sig om hur de känner och 
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tycker kring situationen. SVTplays sätt att informera om gruppens tillstånd i inslagen 

har lett till att vi identifierat diskursen Utsatt och känslomässig, då de väljer att erbjuda 

en blandning av en utsatt situation och känslouttryck från de funktionshindrades 

perspektiv. Detta kan tillämpas med vad Dyer (2002) skriver kring hur representation 

kan måla upp en verklighet via exempelvis texter, och även hur en viss makt kan 

påverka positionen av och rättigheterna för en viss grupp. I detta fall är det SVTplay 

som har makten att förmedla de funktionshindrades situation. Dock finns det en 

möjlighet till att denna specifika representation kan komma att tolkas på flera olika sätt. 

Detta är ytterligare något som kan kopplas till vad Dyer (2002) skriver om att 

representationer kan uppfattas på olika sätt, beroende på kulturellt sammanhang. 

Nedanstående citat är uppdelade under två rubriker. Den första är en presentation av 

situationen där berättarrösten uttalar sig, medan de nästkommande citaten under den 

andra rubriken är inriktade på känslouttrycken från aktörerna. 

 

Presentation av situationen 

Berättarrösten: 

“I sommar tar pengarna från arvsfonden slut och istället är det tänkt att projektet ska gå 

över i en dagligverksamhet, där kommuner erbjuds att köpa LSS-verksamhet. Flera 

kommuner som Körn, Orus och Uddevalla har fatta principbeslut om att anlita 

Kulturcentrum Väst, men i Stenungssund vägrar man ge några löften. Och det kan göra 

att hela verksamheten måste läggas ner.”  

 

(Bilaga 1, Inslag 6, Teaterprojektet.)  

 

Berättarrösten: 
 
”Lisa och Petter vill av hänsyn till sin son inte vara med på intervju framför kameran. 

Han har haft det tufft i skolan i flera år och föräldrarna misstänker att han har någon 

slags diagnos.”  

 

(Bilaga 1, Inslag 4, John får ingen hjälp.)  
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Berättarrösten: 

 “Sara i Vikingstad har svårt att gå. Hon har en cp-skada sen födseln...och den skadan 

har gjort att det har varit svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.”  

 

(Bilaga 1, Inslag 1, Funktionshindrade guidar på sjukhuset.)  

 

Känslouttryck 

Carmen: 

 “Nästan halva mitt liv, nästan. Jag bor nästan här.”  

 

(Bilaga 1, Inslag 6, Teaterprojektet.)  

 

Stina:  

“Den betyder väldigt mycket för mig, allt, alla mina medmänniskor som jag har runt 

omkring mig, betyder jättemycket för mig.”  

 

(Bilaga 1, Inslag 6, Teaterprojektet.)  

 

Karin:  

“För jag älskar att vara med i teater. De är min dröm.” 

 

(Bilaga 1, Inslag 6, Teaterprojektet.)  

Bertil:  
 
”Nu börjar jag och mina kamrater bli lite ledsna.” 

 

(Bilaga 1, Inslag 2, Han vill höja ersättningen för funktionshindrade.)  

 

I de ovanstående citaten nämns först aktörernas situation med hjälp av berättarrösten 

sedan tillåts de funktionshindrade tala om den utsatta situationen, utifrån ett 

känslomässigt perspektiv. När det gäller känslo-perspektivet kan det ställas mot vad 

Gripsrud (2002) skriver kring hur reportage, i vissa fall, influeras av dramaturgiska 

former. Dessa former kan till exempel vara när nyhetsjournalistiken strävar mot att 
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bygga intressanta texter som då leder till att tittarna får en möjlighet att leva sig in i 

situationen på ett känslomässigt plan. Detta kan man likna vid den offer-kategorisering 

av funktionshindrade som Tideman (1999) skriver om. Synen på denna kategorisering 

handlar framförallt om att det är synd om individerna. Denna kategorisering är även 

kopplad till den förståelse samhället har kring individernas identitet och position, vilket 

också påverkar hur de blir behandlade. (Tideman, 1999).  Kategoriseringar av individer 

kan överlag, enligt Boréus (2005) anses vara oundvikliga i samhället, eftersom 

människor har ett behov av att ständigt särskilja ting i sin omgivning. Med detta menar 

författaren att utan kategorisering riskerar medborgarna i samhället att leva i en oordnad 

värld. 

 
 
7.4.2 Den som klarar allt 

Diskursen innefattar SVTplays erbjudande av en bild då den funktionshindrade, trots 

sina hinder, har styrkan till att fortsätta kämpa för sina rättigheter. Diskursen Den som 

klarar allt uppstår då SVTplay porträtterar de funktionshindrade in i en värld som inte 

är anpassad för just dem. Sättet de uttrycker sig på och de ordval som SVTplay väljer att 

ta upp visar på de funktionshindrades delaktighet i kampen. Detta kan tillämpas med 

vad Hall (2013) skriver kring hur produktionen av innebörden av det som sägs kan 

skapa betydelse i en viss situation. På detta sätt har de valt att med hjälp av aktörernas 

uttalanden, skapa en betydelse i situationen. Exempel på citat när denna diskurs träder 

fram under inslagen är följande:  

 

Berättarrösten:  

“Det var i dagens lunchtävlingar på Gävletravet som med Amanda och hästen LH 

adventure närmast kameran är i orange dress och vit hjälm blev den första rullstolsburna 

kusken någonsin att tävla i Sverige.”  

 

(Bilaga 1, Inslag 3, Amanda är den första funktionshindrade kusken.)  
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Berättarrösten:  

 “Och det blev ett lyckligt slut. Hon fick jobbet... och blir nu en av 9 anställda i ny 

satsning där de ska hjälpa andra med funktionshinder att hitta och ta sig fram på 

universitetssjukhuset.”  

 

(Bilaga 1, Inslag 1, Funktionshindrade guidar på sjukhuset.) 

 

Amanda:  

”…det känns bra att ha haft det gjort och att det gick bra även fast vi inte fick någon 

placering så kändes väldigt bra. Hästen fick ett tufft lopp men hon gjorde det bra ändå.”  

 

(Bilaga 1, Inslag 3, Amanda är den första funktionshindrade kusken.)  

 

Sara: 

 “...Jag har fått kämpa jättemycket och nu äntligen äntligen äntligen har jag fått ett jobb 

liksom.”  

 

(Bilaga 1, Inslag 1, Funktionshindrade guidar på sjukhuset.)  

 

Diskursen den som klarar av allt träder fram när SVTplay väljer att erbjuda den unika 

bilden av den funktionshindrade genom att urskilja denna grupp från resten. Denna typ 

av kategorisering kan ställas mot vad Brune skriver om att sådana urskiljningar kan 

överdriva en viss skillnad mellan vi och de andra. (Brune, 2004). Denna diskurs kan 

förknippas med kategoriseringen som Tideman (1999) beskriver som extraordinära 

människor. Definitionen av denna kategorisering som författaren gör är att individerna 

kan anses bära på ovanliga förmågor. Detta är något vi kunde identifiera från 

ovanstående citat, då de funktionshindrades förmågor lyfts fram som det som gör dem 

speciella i samband med situationen de befinner sig i. 

 
7.4.3 Målet är det normala livet 

Denna diskurs inriktar sig på den syn som aktörerna i inslagen har av den 

funktionshindrade gruppen. Via detta har vi identifierat diskursen, målet är det normala 

livet, där aktörerna får uttrycka sig kring de funktionshindrades rättigheter och situation. 

Dessa uttryck förekommer ofta när aktörerna talar om att gruppen funktionshindrade har 

rätt till att leva ett normalt liv, precis som alla andra. Det vill säga de fordrar om 
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gruppens rättigheter och de krav de ställer på samhället. Detta kan appliceras mot vad 

Tideman har skrivit kring att många grupper i dagens samhällen blir både exkluderade. 

(Tideman, 1999). Ordval som förekommer i inslagen handlar ofta om något krav eller 

en begäran till att få en förändring i levnadsvillkoren. Vidare kan även detta kopplas till 

vad Tideman skriver om normalisering och om hur den grundar sig i tanken om det 

normala livet. Här inriktas tanken mot en utveckling av rättigheterna för medborgarna. 

(Tideman, 1999). Exempel på några av dessa uttryck är följande: 

 

Bertil: 

”Vi ska inte ha några låga löner eller några låga tior eller tjugo kronor bara för att vi är 

utvecklingsstörda. Och därmed inte kan jobba och sånt där, utan nu är det dags att de tar 

oss på allvar.” 

 

(Bilaga 1, Inslag 2, Han vill höja ersättningen för funktionshindrade.)  

 

Sara:  

“Du har ingen ekonomi, du kan inte skaffa familj, alltså ingenting, det är kört.” 

“Ja, jag vill gärna skaffa mig ett eget liv. Stå på egna ben och så.”  

 

(Bilaga 1, Inslag 1, Funktionshindrade guidar på sjukhuset.)  

 
Maya, ledsagare: 
 
”…det kan ju lika gärna en person egentligen med funktionsnedsättning göra och 

kanske egentligen ännu bättre. För personer har själv någon form av nedsättning och vet 

hur den personen vill bli mött. Och där har vi liksom Saras fall, hon har ju jättefördelar i 

med att ha egen funktionsnedsättning.” 

 

(Bilaga 1, Inslag 1, Funktionshindrade guidar på sjukhuset.)  

 

I nedanstående citat benämns de funktionshindrades rättighet i att få det som alla andra 

har. I dessa fall uttrycker aktörerna kravet att gruppen funktionshindrade bör bli 

behandlade på samma sätt som “de andra”, vilket kan uttrycka någon typ av önskan i 

fråga om jämställdhet. Teorier som kan kopplas till detta är bland annat det Brune 
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(2004) skriver kring att individens identitet blir först blir märkbara i samband med en 

urskiljning mellan dem och oss. Exempel på detta är följande: 

  

Kerstin, projektledare: 

“Ungefär var fjärde som kommer och anmäler sig på arbetsförmedlingen har en 

funktionsnedsättning också så så säger man såhär; Det finns inga enkla arbetsuppgifter. 

Men det gör det visst det det är bara det att man har ju tagit bort de arbetstillfällena men 

själva arbetet utförs ju idag av alla andra. Och vi tycker att man kan ta tillbaka det här 

och ge dem det här uppdragen till människorna som faktiskt har svårt med att komma ut 

på arbetsmarknaden...”  

 

(Bilaga 1, Inslag 1, Funktionshindrade guidar på sjukhuset.)  

 

Bertil: 

“Alltså det ska vara som, ungefär som alla andra vanliga människor. Det är ett krav som 

vi har!” 

 

(Bilaga 1, Inslag 2, Han vill höja ersättningen för funktionshindrade.) 

 

Sammanfattnings har vi genom hela analysen kunnat upptäcka hur SVTplay valt att 

erbjuda en varierad representation av de funktionshindrade. Den huvudsakliga 

relationen mellan aktörerna vi upptäckte pågick mellan den icke funktionshindrade 

reportern och den funktionshindrade aktören, i intervjusituationer. I de granskade 

inslagen väljer SVTplay oftast att tilldela den icke funktionshindrade reportern den 

ledande rollen i samtalet, men SVTplay väljer även att tilldela denna roll till de 

funktionshindrade i ett fåtal fall. På detta sätt får båda parter chansen att styra samtalet, 

om än i något olika utsträckning.  

 

Vidare kan även kategoriseringen av “de andra”, i samband med det krav aktörerna har 

kring gruppens rättigheter tolkas på olika sätt. Detta är något vi kopplar till vad Boréus 

(2005) skriver om att både omedvetna och medvetna kategoriseringar kan komma att 

ifrågasättas som diskriminerande. Utifrån aktörernas uttryck förklarar de att det har skett 

en situation som lett till en viss typ av så kallad utestängning. Denna benämning hämtar 

vi från diskrimineringsteorin, då Boréus skriver att utestängning handlar om när 
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människor utesluter en viss grupp via språket. (Boréus, 2005). Däremot förklarar 

författaren Tideman att liknande utestängningar såsom särbehandling inte alltid behöver 

tolkas som något negativt, utan kan snarare fungerar som en jämställd akt för 

individernas livsvillkor. (Tideman, 1999). 

 

SVTplay har i vår granskning erbjudit ett antal olika benämningar för den specifika 

gruppen. Här har begreppet funktionshindrade varit det mest förekommande, dessutom 

benämns mer specifika begrepp för enskilda funktionshinder. I vissa av dessa fall har 

SVTplay valt att erbjuda begrepp som kan anses associeras med något negativt. 

Angående användningen av benämningar likt “de andra” har vi kunnat iaktta att de 

flesta aktörer både benämner sin egen grupp och den grupp de inte anser sig tillhöra 

som “de andra”. Något annat som vi uppmärksammade i analysenheterna var att 

SVTplay använder sig av en berättarröst som oftast sammanfattar nyheten.  

 

Vi har upptäckt ett antal olika diskurser i samband med de funktionshindrade i 

SVTplays nyhetsinslag. Diskursen Utsatt och känslomässig var den mest 

förekommande i våra analysenheter. Denna diskurs gestaltas utifrån en utsatt situation 

där de funktionshindrade även får möjligheten att uttrycka sig om sina känslor.  

Diskursen Den som klarar allt lyfter upp de funktionshindrades sätt att ta sig igenom de 

svårigheter som kan uppstå för dem i samhället. Detta kan därmed leda till att, som vi 

tidigare nämnt, de betraktas som något unikt i sitt slag då det har ett hinder de måste 

handskas med. Avslutningsvis har diskursen Att leva ett normalt liv visat på en att 

SVTplay erbjudit en version av de funktionshindrade då de kräver sin rättighet och även 

en önskan om att bli behandlade som alla andra i samhället. 

 

  



  
 

 34 

Diskussion 
 
I vår studie kring representationen av funktionshindrade i SVTplays nyhetsjournalistik 

har vi kunnat konstatera att det finns en brist på forskning inom detta område i Sverige. 

Undersökningens huvudsakliga problemområde ligger i att samhället inte disponerar 

tillräckligt med information om hur denna grupp representeras i dagens samhälle. Det 

finns dock teorier som pekar mot hur TV-nyheter porträtterar grupper på ett sätt som 

kan associeras till både något negativt och något positivt, som tidigare nämnts, såsom 

till exempel via normalisering. 

 

Studiens syfte var att belysa olika mönster som specifikt SVTplays nyheter använder för 

att framställa de funktionshindrade. Undersökningens metodval har gett oss möjlighet 

till att genomföra en detaljerad textanalys av de utvalda inslagen. Vi har också på ett 

effektivt sätt, genom denna metod, fått möjligheten att använda dessa verktyg för att 

besvara studiens frågeställningar. 

 

Det var något förvånande att i vår närstudie av texterna komma fram till att SVTplay 

använder ett så varierat sätt att benämna de funktionshindrade. Med hjälp av studiens 

resultat och vår jämförelse med tidigare forskning kan vi nu hävda att representationen 

av de funktionshindrade inte är baserad på ett omfattande utbud av forskning. Vi kan 

även konstatera att gamla modeller av stereotypiseringar fortfarande används och att 

även de kan anses vara både nedvärderande och icke nedvärderande. 

Nyhetsjournalistiken har i en viss utsträckning strävan efter att underhålla publiken 

genom ett spela på känslomässiga aspekter. 

 

Vidare visar undersökningens resultat på att SVTplay använder en något varierad 

representation av de funktionshindrade. Denna variation tror vi kan erbjuda allmänheten 

en relativt mångfacetterad synvinkel på denna grupp och dess verklighet i samhället. 

SVTplay är på detta sätt en viktig källa till information om dessa individer som 

allmänheten kan vända sig till för att skapa sig någon typ av uppfattning kring detta. 

 

I undersökningen kunde vi inte se någon större förändring sedan Ljuslinders (2002) 

undersökningsperiod. Dock har vi funnit vissa likheter med vad hon kom fram till i sin 
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avhandling. Dessa likheter handlar om de stereotypa avbildningar som Ljuslinder 

(2002) fann under den tiden, så som till exempel hjälten som skulle kunna motsvara 

diskursen Den som klarar allt som vi identifierade i vår undersökning. Hjälterollen 

innefattar, enligt Ljuslinder, att den funktionshindrade porträtteras i samband med ett 

göromål som troligtvis inte skulle blivit uppmärksammat om den blivit utförd av en icke 

funktionshindrad person. (Ljuslinder, 2002). Detta kan även ställas mot Ghersettis 

(2007) resultat då hon kom fram till att var tionde aktör blev gestaltad som en kämpe, 

där aspekter såsom självständighet och oberoende framkom. Hennes resultat visade 

även på att vissa antagonistiska framställningar används, då individerna framställdes 

som krävande i frågan om deras rättigheter. Detta har även vissa likheter med vår funna 

diskurs. 

 

I våra analysenheter har vi hittat liknande fall av denna representation. Där SVTplay 

erbjuder en version av de funktionshindrade i en värld som inte är anpassad för dem, 

men där de ändå klarar av de motgångar som korsar deras väg. Ljuslinders resultat visar 

också på den stereotypa rollen Det stackars offret där individen porträtteras i samband 

med de problem som uppstår kopplat till dess funktionshinder. (Ljuslinder, 2002). 

Offerrollen var även något som förekom i Ghersettis (2007) resultat, där en tredjedel av 

aktörerna representerades på detta sätt. I jämförelse med våra diskurser är detta något vi 

kan koppla till diskursen Utsatt och känslomässig, här framställdes den 

funktionshindrade i en utsatt situation. Dock lade vi även märket till att den 

funktionshindrade även fick lov att uttrycka sig rent känslomässigt kring detta. Bland 

Ljuslinders resultat var detta inte något hon belyser. Detta skulle kunna bero på att 

representationen av de funktionshindrade som SVTplay använde under den tiden inte 

utgick ifrån ett lika känslomässigt fokus. 

 

När det gäller de stereotypa avbildningarna infantilen och skurken som Ljuslinder 

(2002) redovisar var detta inget som var utmärkande för våra analysenheter. Detta kan 

bero på att mängden undersökningsmaterial i Ljuslinders avhandling var större än den 

vi valde att utgå ifrån och därför gav hennes resultat en bredare variation av 

avbildningar. Slutligen har vi även funnit en koppling mellan de resultat Ljuslinder 

redovisar kring normalitet och vår diskurs Målet är att leva ett normalt liv. I Ljuslinder 

(2002) resultat kom hon bland annat fram till att markörerna; förmågan till arbete och 

att ha familj och boende, var några som uppkom. I samband med detta har Ljuslinder 
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(2002) dessutom lyft upp framställningar då försök till att göra funktionshindret till 

något mindre avvikande lett till att denna särskiljning blivit ännu större. 

 

Vår studie visar att SVTplay till en viss mån använder olika benämningar för de 

funktionshindrade, här kan vi se en variation inom begreppsanvändandet. Dock kan 

vissa uttryck tolkas mer negativa än andra, vilket väcker vår nyfikenhet kring vad som 

är godtagbart att använda i deras fall. Även detta skulle kunna vara ett intressant 

perspektiv att studera vidare på. 

 

När det gäller uttryck som “de andra”  kan dessa tänkas användas som substitut för mer 

specifika benämningar, för funktionshindrade. Detta uttryck är något som vi anser 

skulle kunna vara en oskyldigare och möjligtvis mjukare version av andra specifikare 

benämningar för denna grupp. Aktörerna ger intryck av att välja detta uttryck för att 

slippa använda andra begrepp som kan tänkas tolkas negativt. Detta kan visa på en viss 

medveten försiktighet från aktörernas sida när det gäller att benämna gruppen. Eftersom 

det är en viss brist på forskning inom detta område, tror vi, att denna försiktighet kan 

bero på att det inte finns några tillförlitliga källor som kan konstatera att vissa begrepp 

är mindre negativa än andra. Vi kan dock inte heller säkerställa att denna något mjukare 

version av uttryck inte heller kommer kunna tolkas som något negativt. Då även dessa 

typer av uttryck kan anses vara innebära en viss kategorisering. 

 

I detta stadie i undersökningen har vi även kunnat spekulera kring hur man kan utveckla 

denna studie ytterligare. Om vi hade haft med delar som riktade sig mot publikens 

respons och den bildmässiga framställningen av denna representation, så hade vi 

möjligtvis fått en mer övergripande bild av problemområdet. Förslagsvis kan dessa 

element fungera som intressanta infallsvinklar för vidare forskning. Ytterligare har vi 

funnit en annan intressant infallsvinkel som uppkommit i samband med vår studie var 

frågor kring hur SVTs produktion tillämpar sin kunskapsbas för att representera denna 

grupp. Detta anser vi skulle kunna vara intressant att undersöka vidare kring. Vi anser 

att denna information skulle kunna tänka sig användas i utvecklande syfte för att ge en 

djupare förståelse kring hur vissa typer av information behandlas inom 

nyhetsjournalistiken. 
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Nyttan av att ha identifierat vissa diskurser som finns runt representationen av 

funktionshindrade i SVTplays nyhetsinslag har inspirerat oss till att fortsätta delta i 

kampen om att utveckla informationen kring representationen av denna grupp. Studien 

har även ökat vår medvetenhet kring detta stora och även något osynliga 

problemområde. Att tydliggöra bilden av den aktuella representationen är en viktig 

faktor i att kunna påverka samhället till att få upp ögonen för denna grupp. Studien har 

slutligen givit oss en viss förståelse kring hur svårt det kan vara för journalister att skapa 

en representation av en viss grupp utan att det på något sätt kan bli misstolkat. Med 

hjälp av denna studie hoppas vi att fler forskare kan inse hur värdefull denna kunskap är 

och hur den kan tänkas komma till nytta i framtiden. Men även öka tillgängligheten för 

och medvetenheten hos medborgarna i samhället, och på så viss låta de 

funktionshindrade ta mer plats.   
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Bilagor 
Bilaga A Övergripande information av inslagen  
 
Inslag 1) Funktionshindrade guidar på sjukhuset 

Sökord: Funktionshinder & funktionshindrade 

Datum: 9 februari, 2016 

Tid: 3 min 54 sek 

Nyhetsprogram: SVT Nyheter Öst 

Kategori: Nyheter 

SVT’s sammanfattning: (Ingen sammanfattningstext) Rubrik - “Funktionshindrade guidar på 

sjukhuset.” 

URL: http://www.svtplay.se/klipp/6393603/funktionshindrade-guidar-pa-sjukhuset 

 

Inslag 2) Han vill höja ersättningen för funktionhindrade 

Sökord: Funktionshinder & funktionshindrade 

Datum: 17 februari, 2016 

Tid: 1 min 55 sek 

Nyhetsprogram: SVT Nyheter Sörmland 

Kategori: Nyheter 

SVT’s sammanfattning: “Habilitetsersättningen för funktionshindrade i den dagliga 

verksamheten ska höjas, det tycker Janne Pettersson som bjöd in riksdagsledamoten Sara 

Karlsson till ett möte på sin arbetsplats.” 

URL: http://www.svtplay.se/klipp/6567634/han-vill-hoja-ersattningen-for-funktionshindrade 

 

Inslag 3) Matilda är den första funktionshindrade kusken 

Sökord: Funktionshinder & funktionshindrade 

Datum: 22 februari, 2016 

Tid: 1 min 11 sek 

Nyhetsprogram: (Ingen beskrivning) SVT Sportnyheter 

Kategori: Sport 

SVT’s sammanfattning: (Ingen sammanfattningstext) Rubrik - “Matilda är den första 

funktionshindrade kusken.” 

URL: http://www.svtplay.se/klipp/6677104/matilda-ar-den-forsta-funktionshindrade-kusken 

 

 

 

http://www.svtplay.se/klipp/6393603/funktionshindrade-guidar-pa-sjukhuset
http://www.svtplay.se/klipp/6567634/han-vill-hoja-ersattningen-for-funktionshindrade
http://www.svtplay.se/klipp/6677104/matilda-ar-den-forsta-funktionshindrade-kusken
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Inslag 4) Arvid får ingen hjälp 
Sökord: Funktionshinder  

Datum: 8 April, 2016 

Tid: 2 min 36 sek 

Nyhetsprogram: SVT Nyheter Jönköping 

Kategori: Nyheter 

SVT’s sammanfattning: “Arvid får ingen hjälp – kritik från IVO - Anna och Johans son, 

Arvid, har haft det tufft i skolan i flera år. Det har varit bråk och tumult och han har ofta fått ha 

sina lektioner i avskildhet. De misstänker att han har något neuropsykiatriskt funktionshinder, 

men de vet inte vad.” 

URL: http://www.svtplay.se/klipp/7684568/arvid-far-ingen-hjalp-kritik-fran-ivo 

 

Inslag 5) Singelgalan för att bryta ensamheten 

Sökord: Funktionshindrade 

Datum: 15 April, 2016 

Tid: 2 min 30 sek 

Nyhetsprogram: SVT Nyheter VästerNorrland 

Kategori: Nyheter 

SVT’s sammanfattning: “Två personliga assistenter från Härnösand kom på en ide för att bryta 

ensamheten för funktionshindrade. Dom anordnar en singelgala och i morgon rullas röda mattan 

ut.” 

URL: http://www.svtplay.se/klipp/7857428/singelgala-for-att-bryta-ensamheten 

 

Inslag 6) Teaterprojektet  

Sökord:  Funktionshinder & funktionshindrade 

Datum: 22 april, 2016 

Tid: 3 min 19 sek 

Nyhetsprogram: SVT Nyheter Väst 

Kategori: Nyheter 

SVT’s sammanfattning: “Teaterverksamhet för intellektuellt funktionshindrade hotas i 

Stenungssund. Pengarna i projektet är snart slut och kommunen vägrar att ge löften om 

finansiering.” 

URL: http://www.svtplay.se/klipp/7996479/teaterprojekt 

 

 

http://www.svtplay.se/klipp/7684568/arvid-far-ingen-hjalp-kritik-fran-ivo
http://www.svtplay.se/klipp/7857428/singelgala-for-att-bryta-ensamheten
http://www.svtplay.se/klipp/7996479/teaterprojekt
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