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Abstract 

 

Uppsatsens syfte är att ta reda på hur representationen av funktionshindrade ser ut i SVT:s 

barn- och ungdomsprogram; Lilla sportspegeln, Lilla aktuellt och Miljöhjältarna. 

Frågeställningarna uppsatsen besvarar är: 

• Hur ofta förekommer funktionshinder i SVT:s barnprogram, Lilla Aktuellt, Lilla 

Sportspegeln och Miljöhjältarna? 

•  Om funktionshinder förekommer, i vilken kontext förekommer de?   

•  Finns det vissa funktionshinder som förekommer oftare än andra i programmen vi 

undersökt? 

•  Om funktionshinder förekommer, hur ser fördelningen ut programmen emellan? 

 

Programmen vi undersökt är aktuella och riktar sig mot målgruppen barn och ungdomar 

mellan 8-12 år. Dessutom har de en liknande sändningstid samt programlängd. Gemensamt 

för programmen är också att de bygger på nutidsorienterade ämnen. Vi har undersökt 20 

stycken av varje program. Det motsvarar 300 minuter av Lilla Aktuellt, 560 minuter av Lilla 

Sportspegeln och ca 600 minuter av Miljöhjältarna. Vi tillämpade metoden kvantitativ 

innehållsanalys i studien av programmen. Vidare analyseras resultaten av undersökningen 

med kvalitativa metodverktyg.  

 

Vi kom fram till ett resultat som pekar i samma riktning som tidigare forskning. Det betyder 

att funktionshindrade sällan förekommer i media. Av de 60 program som studerades förekom 

det bara personer med funktionshinder i 5 stycken. Dock såg vi inget mönster av någon 

särskild kontext som förekommandet av funktionshinder påträffades i. Rörelsehinder visade 

sig vara det mest frekvent förekommande funktionshindret. Lilla sportspegeln var det 

program där funktionshindrade fick störst utrymme. 

 

För att analysera resultaten av studien använder vi teorier av bl a Gunilla Hulténs som skrivit 

om journalistik och mångfald samt McQuail och Habermas teorier om det offentliga rummet. 

Vidare tillämpar vi teorier av Cecilia Von Feilitzen och Ulla Carlssons som gjort forskning på 

mediers påverkan på barn. Där efter redogör vi för utvecklingspsykologiska teorier för att 

analysera vilka konsekvenser medieinnehållet får för sina yngsta mottagare.  
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1. Inledning och problemdiskussion  

  

Massmedia utgör en viktig del av vår vardag. Det vore lögn att påstå någonting annat än att vi  

påverkas av det vi hör på radion, ser på TV:n, läser i tidningarna eller tar del av på Internet.  

Många forskare som studerat just medias effekter på människor och samhället menar att det  

finns en slags växelverkan mellan att medier både beskriver vad som sker i världen samtidigt  

som de också påverkar själva skeendet. Det som offentligheten upplever vara sant genom det 

medier beskriver som sanning kan många gånger bli en realitet utan att från början vara  

förankrat i verkligheten. Media betraktas av många forskare som en av samhällets största  

kultur (re)producenter (Hall, 1997 m fl.*).  

   

Det råder inga tvivel om att media spelar en viktig roll i formandet av ett samhälle. För att  

förändra attityder, bekämpa stereotyper och främja integration behöver man därför ha media  

vid sin sida. Att synas i medierna är en av dem mest grundläggande formerna av tillträde till  

det offentliga rummet, trots det finns det många minoriteter i samhället som inte  

representeras. Diskriminering behöver inte alltid vara något som sägs utan kan även vara  

något som aldrig blivit sagt.  

   

Vi båda har fascinerats, och i vissa fall förbannats över mediernas makt att påverka och  

därför ville vi skriva kandidatuppsatsen i ett relaterat ämne.  

När vi såg att HSO* formulerat ett ämnesförslag så blev vi inspirerade. Från början handlade  

uppdraget om att skriva ett uppföljande arbete till Marina Ghersettis rapport, Bilden av  

funktionshinder (2007). Ghersetti har mätt förekommandet av funktionshinder i SVT:s  

nyhetsprogram. Vi bestämde oss för att genomföra en liknande undersökning där vi studerar  

barnprogram istället för nyhetssändningar. Barnen är samhällets framtid, hur deras  

inställningar och syn på vad som är ”normalt” formas idag får stor betydelse för hur världen  

kommer att se ut imorgon.  

   

 

                                                  

                                                             

*
 Stuart Hall representerar den kanske mest inflytelserika forskningstraditionen i det här  

  avseendet, British Cultural studies. 
*
 Handikappsförbundens samarbetsorgan 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på om och hur funktionshinder representeras i vårt urval av  

SVT:s barnprogram; Lilla Aktuellt, Lilla Sportspegeln och Miljöhjältarna. Vi vill ta reda på  

hur frekvent förekommandet av funktionshinder är i programmen. Vi tänker även undersöka i  

vilken kontext förekommandet sker och om det finns vissa funktionshinder som är mer  

representerade än andra.  

   

Frågeställningarna vi vill besvara är:  

• Hur ofta förekommer funktionshinder SVT:s barnprogram, Lilla Aktuellt, Lilla  

         Sportspegeln och Miljöhjältarna?  

• Om funktionshinder förekommer, i vilken kontext förekommer de?   

• Finns det vissa funktionshinder som förekommer oftare än andra i programmen vi  

         undersökt? 

• Om funktionshinder förekommer, hur ser fördelningen ut 

   programmen emellan?  

 

1.2 Definitioner  

 

Förekommer; När vi skriver att funktionshinder förekommer i ett program menar vi antingen  

att någon med funktionshinder syns i bild, omtalas eller kommer till tals.  

   

Vi använder oss av socialstyrelsens definition av begreppen:  

 

Funktionshinder; Är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i 

relation till omgivningen. Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det 

dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, sociala relationer, fritids- och 

kulturaktiviteter och i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framförallt om 

bristande tillgänglighet i omgivningen.  
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Funktionsnedsättning: uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana skador,  

tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller av övergående natur.  

 

Obs! Begreppet handikapp definieras inte, utan avråds som synonym till  

funktionsnedsättning respektive funktionshinder.  

(http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio#anchor_3).  

 

 2. Material och avgränsningar  

  

Vi valde att undersöka Lilla Aktuellt, Lilla Sportspegeln och Miljöhjältarna. Alla tre  

programmen är aktuella och riktar sig mot målgruppen barn och ungdomar mellan 8-12 år.  

Dessutom har de en liknande sändningstid samt programlängd. Gemensamt för programmen  

vi har valt är också att de bygger på nutidsorienterade ämnen. Det underlättar även att  

programmen består av ”vanliga” människor och inte dockor, animerade figurer eller liknande  

då det försvårar avgörandet av hur vida någon är funktionshindrad eller inte.  

   

Lilla Aktuellt är ett nyhetsprogram för barn och unga där programledarna Pelle Nilsson och  

Andrea Hökerberg diskuterar heta ämnen och hjälper tittarna förstå aktuella samhällsfrågor  

Lilla Aktuellt har visas i form av snabbsändningar på 5 minuter varje vardag klockan 16.00 

och ett utförligare program som är 15 minuter på tisdagar klockan 19.15. Vi har valt att enbart 

studera de längre programmen som visas en gång i veckan 

(http://svt.se/2.12807/lilla_aktuellt).  

   

Lilla Sportspegeln är ett sportprogram riktat till barn och ungdomar som bygger på aktuella  

reportage, möten med sportstjärnor och studiotävlingar. Programmet sändes för första gången 

den 5 september 1983 och har visats sedan dess. Idag är det Stephan Yüceyatak, Maria 

Wallberg och Cecilia Ingman som är programledare och programmet sänds varje måndag 

klockan 19.15 (http://svt.se/2.107397/lilla_sportspegeln).  
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Miljöhjältarna är ett program som bygger på 8 stycken 11-åringar som fått uppdraget att  

hjälpa naturen. Programledaren Heidi Andersson är en sann naturvän och ger barnen råd i  

hur de kan leva på ett miljövänligare vis. Programmet sänds en gång i veckan och är ca 30  

minuter långt och sänds 18.45 på tisdagar (http://svt.se/2.138537/miljohjaltarna). 

   

Vi har undersökt 20 avsmitt av varje program. Det motsvarar 300 minuter av Lilla Aktuellt,  

560 minuter av Lilla Sportspegeln och ca 600 minuter av Miljöhjältarna. Den totala  

undersökta sändningstiden är ca 1460 minuter eller drygt 24 timmar. Vi ville att 

kandidatuppsatsen skulle behandla de allra senast producerade programmen men på grund av 

SVT:s magasinering så har vi fått anpassa urvalet till de programmen som sänts för tidigast 6  

månader sedan. På så vis har vi fått tillgång till programmen via avdelningen för audiovisuella  

medier på Kungliga biblioteket i Stockholm.  

   

3. Bakgrund  

  

Public service är ett ständigt omtalat ämne och i år har debatten tagit ytterligare fart. Det var i  

början av februari 2011 som debatten blommade upp efter ett uttalande av kulturministern, 

Lena Adelsohn Liljeroth. Hon menar att sponsring av program inte borde få förekomma i 

public service kanalerna. Därefter har debatten breddats och lett till att man börjat diskutera 

en mängd aspekter av public service och hur den bör vara utformad i vårt land. Ämnet har 

splittrat alliansen vilket lett till att debatten uppmärksammats ytterligare. Den 1:a mars i år 

avslog regeringen en bred summa motioner om förändring av public service. Där efter har 

regeringen tillsatt särskilda resurser för att göra en utredning av public service och komma 

med ett förslag på förändring till hösten 2012 (http://www.svd.se/kultur/public-service-

splittrar-alliansen_5979897.svd).  

   

Intresset i debatten för just den här undersökningen ligger i hur public service kommer att  

förändras i arbetet gällande mångfald och minoriteter i samhället. I dagens läge är uppdraget  

för SVT, SR och UR att ge svenska folket allt från nyheter och dokumentärer till  

underhållning och utbildning – på ett sakligt och objektivt sätt (http://www.publicservice.se).  
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SVT har en mångfaldspolicy där det uttryckligen står att ”SVT ska vara en av de viktigaste 

aktörerna i utvecklingen av ett samhälle präglat av principen om alla människors lika värde” 

och att ”i program och tjänster öka kunskapen och förståelsen mellan människor med olika 

bakgrund, ålder, kön och sexuell läggning samt med olika funktionsförutsättningar”  

(http://svt.se/content/1/c6/69/94/61/M%E5ngfaldspolicy%20f%F6r%20Sveriges%20Televisi  

on.pdf).  

   

I kombination med mångfaldspolicyn har SVT också ett nära samarbete med  

handikappsförbunden (HSO). De två parterna undertecknade en samverkansöverenskommelse  

i september 2007 som var gällande fram till årsskiftet 2008/2009. Den överenskommelsen  

blev inkörsporten till ett långt samarbete. Bakgrunden till samarbetet bottnar i HSO:s kamp att  

stärka övergången från patient till medborgare i synen på människor med 

funktionsnedsättning. En kontrakterad samverkan mellan ett medieföretag och en  

intresseorganisation är mycket ovanlig. Medieföretag vill gärna hävda en oberoende ställning  

och låter sig inte sluta avtal med intresseorganisationer vars mål är att påverka deras arbete.   

  

Efter att regeringen formulerat särskilda krav på public service-företagen insåg SVT sina 

fördelar med att samarbeta med HSO. (Von Krogh T., 2008 Peka inte ut människan i 

rullstolen, men klipp inte bort henne heller…)  

   

Handikappsförbunden lägger stor vikt vid arbetet att förändra attityder och öka kunskapen om  

funktionshinder och har där med insett att relationen till media spelar en stor roll. HSO  

startade därför projektet Med i Medier som har för avsikt att skapa samarbeten med olika  

typer av aktörer på mediemarknaden inom såväl TV, radio, press som reklambranschen.  

Genom att skapa dessa samarbeten kommer handikappsförbunden ett steg närmare att påverka  

medieinnehållet så funktionshindrade kan få mer utrymme och porträtteras på ett rättvist sätt.  

Projektet Med i Medier startade i februari 2006 och har även deltagit i det europeiska  

projektet Media and Disability (http://www.medimedier.se). 
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4. Tidigare forskning  

  

På senare tid har det gjorts en del forskning på hur funktionshinder framställs i TV-mediet i  

Sverige. I detta kapitel redogör vi för tidigare studier som presenterats kring hur  

funktionshinder framställs i medier.  

   

2002 skrev Karin Ljuslinder doktorsavhandlingen ”På nära håll är ingen normal-  

Handikappsdiskurser i Sveriges Television 1956-2000”. Avhandlingen går ut på en analys av  

diskurserna som påverkar representationen av funktionshindrade genom Sveriges Tv-historik.  

Ljuslinder har undersökt 2000 program, sammantaget 40 000 sändningstimmar som visat sig i  

Statens Ljud och Bildarkiv med sökord som funktionshinder, handikapp och avvikande etc.  

Det materialet utgjordes till största del av manus och programbeskrivningar men även en del  

videokopior av sända program. Ljuslinder studerade också fortlöpande program som hon kom  

i kontakt med via Tv-tablåer, trailers, tips eller av ren slump. I avhandlingen sammanställs  

materialet med en kvantitativ studie samt en analys av programmens innehåll och form där de  

också placeras i en sociohistorisk kontext. (Ljuslinder, 2002) 

 

Resultatet av studien visade att andelen om och med funktionshinder har legat på ca 2  

promille sedan mitten på 1960-talet. Den största delen av dessa program kommer från  

faktaredaktionerna. De funktionshindrade kommer sällan själva till tals utan  

blir antingen citerade, har en talesman eller så har inslaget en s.k. voice-over. Karin Ljuslinder 

diskuterar även ”normalitetsbegreppet”. Eftersom många av de inslag där funktionshindrade  

förekommer fokuserar på vad som hindrar de att leva ett ”normalt” liv så förstärks bilden av  

att funktionshinder i sig skulle vara någonting ”onormalt”. Ljuslinder hävdar att  

funktionshindrade i första hand presenteras som deras hinder istället för att framhäva andra,  

mer framstående delar av identiteten. (Ljuslinder, 2002) 

   

Marina Ghersettis arbetsrapport ”Bilden av funktionshinder” publicerades 2007 på uppdrag  

av HSO. Rapporten bygger på en studie av representationen av funktionshinder i  

nyhetssändningar i Sveriges television under två syntetiska veckor. Studien kompletteras även  

av en databasundersökning där inslag från 2005 och första halvåret av 2006 har analyserats.  

Resultatet av undersökningen blev tydligt, funktionshindrade är starkt underrepresenterade i  

de mediala sammanhang som undersökts. Det var bara 0,7 promille av den totala  
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sändningstiden som utgjordes av funktionshindrade. Ghersetti drar slutsatserna att  

funktionshindrade och andra människor inte framställs på lika villkor. I analysen av de  

kontexter där funktionshindrade förekom visade det sig att det oftast skedde i samband med  

beskrivandet av samhällsproblem, brist på äldreboende etc. I rapporten kom Ghersetti fram till  

att de funktionshinder som uppmärksammas mest är rörelsehinder, sensorisk försvagning eller  

psykisk sjukdom. (Ghersetti, 2007) 

  

Vid Kalmars universitet 2007 publicerade Linnea Amsen, Emma Forsberg och Lisa  

Josefsson deras kandidatuppsats ”Jag är inte hörselskadad jag är från Halmstad”. Uppsatsen  

är inspirerad av Marina Ghersettis undersökning men skiljer sig på så vis att de studerat allt  

från nyheter till fiktion i programväg men har istället gjort en tidsavgränsning av materialet.  

 De valde att analysera allt det som sänds under prime time i SVT, dvs. 19.00-21.30.  

 Resultatet av undersökningen blev att funktionshindrade deltar i ca 3 % av den totala  

sändningstiden under den vecka de undersökt. Slutsatsen blev alltså den samma som i både  

Ljuslinder och Ghersettis rapporter, funktionshindrade är en tydlig minoritet under  

sändningarna i Sveriges Television.  

  

Torbjörn von Krogh har skrivit rapporten “Peka inte ut människan i rullstolen, men  

klipp inte bort henne heller…”(2007) som är en uppföljning av samarbetet mellan SVT och  

Handikappsförbunden. Rapportens syfte är att fungera som en utvärdering av  

överenskommelsen mellan SVT och HSO för att se om de mål man satt upp för samarbetet  

blivit uppnådda. (Von Krogh, 2007) 

   

Målet är enligt överenskommelsen att på längre sikt integrera funktionshindersperspektivet i 

SVT:s verksamhet. Det sker genom att Handikappsförbunden ställer upp som bollplank och 

inspirationskälla såväl som bidrar med sin sakkunskap i SVT:s arbete.  För att ta reda på hur 

samarbetet fungerat genomförde Von Krogh en analys av 8 stycken halvstrukturerade 

intervjuer med personer från båda parter som har anknytning till projektet. (Von Krogh, 2007) 

 

 

 

 

 

 



 11 

Slutsatserna av utvärderingen visar på att samarbetsöverenskommelsen helt klart gett resultat.  

Det har skett en tydlig förändring av både SVT som organisation och materialet som sänds i  

och med samarbetet. Kunskapsutbytet har lett till ökad medvetenhet. Handikappsförbunden  

har fått utbildning i hur medieföretag fungerar och tagit på sig en konsultroll snarare än att  

fungera som en kravställare på SVT. På Sveriges television tillsattes resurser för samarbetet 

och man lät ändra mångfaldspolicyn som tidigare inte innefattat människor med 

funktionshinder. (Von Krogh, 2007) 

  

Målen med projektet hade helt klart uppfyllts. Även om det finns mycket kvar att arbeta med  

har överenskommelsen definitivt lett till förändring i rätt riktning. Torbjörn Von Krogh gjorde  

även bedömningen att förutsättningarna för framtida samarbete var goda vilket man nu 3 år  

sedan kan bekräfta att han hade rätt i. (Von Krogh, 2007) 

  

Under vårterminen 2007 skrev Renata Popadic magisteruppsatsen ”Medier, funktionshinder  

och mänskliga rättigheter” på GMK. Uppsatsen utgår ifrån Ljuslinder och Ghersettis  

forskning och drivs av faktumet att funktionshindrade osynliggörs i medier och exkluderar  

dem från det offentliga samtalet. Popadic menar att denna exkludering inte bara är orättvis  

utan ett brott mot FN:s definition av de mänskliga rättigheterna. Värdighet och dignitet är  

grunden för de mänskliga rättigheterna. Alla människor är lika värda och ingen ska  

diskrimineras på grund av sina mänskliga egenskaper. Dessa egenskaper ska snarare främjas  

så att människor kan skapa sig en stabil självbild och få möjligheten till att förverkliga sig  

själva. Samhällets lagar och normer ska inte förminska vissa människors möjligheter genom  

att främja andras. Funktionshindrade ska inte osynliggöras till förmån för dem  

icke-funktionshindrade. Eftersom människor med funktionshinder exkluderas ur program där  

fokuset inte ligger på funktionshinder blir det svårt för dem att delta av offentliga 

diskussioner. Popadic menar att detta skapar en negativ bild av funktionshindrade samtidigt 

som det försvårar deras möjligheter att verka i samhället och helt klart tyder på 

diskriminering. (Popadic 2007) 
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Året efter, 2008, kom Gunilla Jarlbro och Michael Rubsamen med rapporten ”Dissad och  

Missad”. HSO kontaktade enheten för medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds  

universitet med önskemål på att det skulle tas fram ett analysverktyg för mätning av  

funktionshindrades förekomst och porträttering i medierna. På det viset skulle medieföretag  

själva kunna gör mätningar och få en bättre bild av hur funktionshindrade framställs. I  

oktober 2008 gjordes en pilotstudie på tre av SVT syds redaktioner; Sydnytt, Bobster och  

Sverige!. Även denna studies resultat visade på låga deltagarsiffror av funktionshindrade i 

medier. Fördelat på de olika redaktionerna förhöll det sig så att Sydnytts sändningar bestod av 

5,5 % funktionshindrade av den totala sändningstiden, Sverige! 5,9 % och Bobster 2,8 %. De 

mätte inte bara förekommandets frekvens utan räknade hur ofta funktionshindrades 

deltagande i programmet inte var direkt relaterat till funktionshindret. I 77 % av fallen låg 

sändningens fokus på att personen i fråga har någon typ av funktionshinder. Analysverktyget 

tillämpades även för att analysera vilka roller som funktionshindrade får spela i de program 

där de faktiskt förekommer, t ex den hjältemodiga, offret eller den infantila.  (Jarlbro & 

Rubsamen 2008) 

   

Gemensamt för den forskning som har gjorts inom ämnet är att funktionshindrade är en  

minoritet som är tydligt underrepresenterad i media, när det gäller såväl att omtalas, synas  

eller kommer till tals.   
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5. Teoretisk ram  

  

I det här kapitlet har vi samlat teorier av forskare vars arbete kompletterar den studie vi  

genomfört. För att få ut så mycket som möjligt av analysen av resultatet använder vi oss av  

dessa forskares redan etablerade och säkerställda teorier. Inledningsvis har vi refererat det  

Gunilla Hultén skrivit om journalistik och mångfald sedan beskriver McQuail och Habermas  

teorier om det offentliga rummet. Vidare behandlar detta kapitel Cecilia Von Feilitzen och  

Ulla Carlssons forskning av mediers påverkan på barn. Avslutningsvis redogör vi för rent  

utvecklingspsykologiska teorier om hur människan påverkas av miljön under de första  

levnadsåren.   

  

5.1 Journalistik och mångfald, Gunilla Hultén och Studentlitteratur AB 2009 Lund  

Gunilla Hultén är fil.dr i journalistik och verksam som forskare och lärare vid Institutionen  

för journalistik, medier och kommunikation (JMK) vid Stockholms Universitet. Hennes  

forskning är främst inriktad mot journalistik och migration men berör även minoriteter i bred  

bemärkelse.   

  

I decennier har mediers roll och ansvar i mångetniska samhällen uppmärksammats,  

debatterats och kritiserats. Kritiken har främst handlat om att medier brister i att skildra den  

etniska och kulturella mångfalden i samhället och på så vis bidrar till att påverka människors  

attityder i negativ riktning. Flera studier har visat att nyhetsinnehållet ofta är missvisande,  

okunnigt, stereotypt och fördomsfullt.  Debatten har kopplats till krav på att redaktioner och 

journalister måste ta större ansvar för den samlade mediebilden. Trots att flera redaktioner 

under senare år har genomfört åtgärder för att bredda rekrytering och öka mångfalden i 

innehållet är situationen enligt Gunilla mycket otillfredsställande. Mångfald i journalistiken är 

något som kräver en omprövning av arbetssätt och värderingar på redaktionerna. (Hultén 

2009) 

  

Medier bidrar till att skapa nationell införståddhet och gemensamma referensramar.  

Journalistikens sätt att gestalta likhet och gemenskap kan samtidigt innebära ett  

avståndstagande och särskiljande. Åtskilliga förhållanden påverkar bland annat tidningarnas  

nyhetsinnehåll. Här brukar man peka på arbetsmetoder, ideal, normer, källor, mediernas  

ägare, organisation och den teknik som används. Till dessa tillkommer ekonomiska och  
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marknadsmässiga faktorer. Även journalistiken som institution med dess förhållningssätt till  

andra samhällsinstitutioner får betydelse för mediernas innehåll, hur de utformas och vad som  

utelämnas. Det är alltså flera omständigheter inom nyhetsprocessen som påverkar urval och  

inriktning av journalistik om etnisk och kulturell mångfald. Journalistiken innehåller outtalade  

allmänna sanningar som publiken förväntas hålla med om. Mediernas och publikens  

uppfattningar sammanfaller i en dominerande syn på samhället. (ibid) 

 

  

Debatten om redaktionell mångfald har till mestadels handlat om att anställa personer med  

skilda bakgrunder och att föra in nya perspektiv i nyhetsarbetet. Det rört även innehållet i  

nyhetsrapporteringen. I positiva termer handlar mångfald om jämlikhet och rättvisa. En annan  

sida av mångfald gäller utanförskap och diskriminering. I januari 2009 trädde en ny  

diskrimineringslag i kraft med syfte att främja lika rättigheter oavsett kön, identitet, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, eller ålder. 

Enligt lagen är arbetsgivare skyldiga att vidta aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter, 

möjligheter och motverka diskriminering. (Hultén 2009) 

 

  

I Sverige har public service-företagen fortfarande en stark position, men de senaste 10 åren  

har de kommersiella radio och TV-kanalerna stärkt sin ställning. Public service- bolagen  

pressas å ena sidan av marknadskrav att locka stora grupper av tittare och lyssnare för att  

legitimera licenskostnader och å andra sidan att leva upp till uppdraget att utbilda och vara till 

för alla. I ett föränderligt medielandskap balanserar bolagen mellan kommersiella och 

demokratiska principer. (ibid) 

 

 

Medborgarskap är inte bara en fråga om statsrättslig ställning, utan hänger samman med  

nationell identitet och kulturell tillhörighet. Att ha status som medborgare i juridisk mening  

innebär inte nödvändigtvis att man räknas som fullvärd medborgare i en social eller kulturell  

bemärkelse. Det gör att frågan om medborgarskap blir en viktig fråga för mångetniska  

samhällen. Medborgarskapet har blivit allt mer heterogent och fragmenterat. (ibid) 
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5.2 Det offentliga rummet, McQuail och Habermas  

Teorin om det offentliga rummet grundar i föreställningen om den genuina demokratin. Enligt  

McQuail (2005) beskrivs det offentliga rummet som en mer eller mindre självständig, fri  

arena för den allmänna debatten. Arenan ska genomsyras av yttrandefrihet och vara  

tillgänglig för alla som vill komma till tals. Det offentliga rummet sträcker sig alltså mellan  

basen och toppskiktet i samhället och utgör en plattform för diskussion och förhandling  

mellan skikten. Debatten i det offentliga rummet ska vara helt oberoende av deltagarnas status  

och sociala position, därmed låta alla tala med samma rätt. De politiska riktlinjer som formas i  

samhället bygger på en uppnådd koncensus i det offentliga rummet, inte någon slags  

dragkamp mellan samhällets olika maktcentras. Massmedier är en av institutionerna som  

verkar i det offentliga rummet och förser folket med information samt öppnar upp  

möjligheterna till debatt. (McQuail, 2005)  

   

Det bör understrykas att det som ovan beskrivits är den ideala bilden av det offentliga  

rummet. Det finns de som menar att det aldrig funnits eller kommer att uppstå. Habermas 

(2003) har samma bild av det offentliga och understryker vikten av att alla deltar. Om vissa 

grupper blir utestängda blir inte offentligheten bara ofullständig utan är ingen offentlighet 

alls. Han menar att det offentliga rummet existerar men håller på att förfalla. Offentlighetens 

arena utgörs inte längre av debatt utan en ständigt pågående maktkamp. Förr i tiden var att 

tjäna pengar något människor strävade efter i sekundärt syfte men har i samband med 

samhällets kommersialisering blivit något primärt. (Habermas 2003) 

   

5.3 In the service of young people - studies and reflections on media in the digital age  

2005/2006 edt Ulla Carlsson och Cecilia von Feilitzen.   

Cecilia von Feilitzen är en av få forskare som specificerat sin effektforskning på barn,  

ungdomar och medier. Tillsammans med Ulla Carlsson gav hon ut boken “In the service of  

young people - studies and reflections on media in the digital age” . Den behandlar mediernas  

utveckling, framförallt i fråga om globaliseringens konsekvenser för spridningen av media. I  

boken beskrivs teorier om hur globaliseringen av medier resulterar i ökad tillgänglighet och  

därför når en ständigt större publik. I och med det spelar medier en allt större roll i fler  

människors liv. Antalet barn som påverkas och vars identiteter formas av medieinnehållet blir  

bara fler. (Carlsson & von Feilitzen 2005/2006)   
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Forskarna konstaterar att TV-program riktade mot barn och unga människor håller  

på att försämras. Lika så har platser på Internet dedikerade till barn skapats av organ drivna av  

girighet snarare än ur de ungas intresse. (Carlsson & von Feilitzen 2005/2006) 

  

Boken består till viss del av resultatredovisning av studier i effektforskning som gjorts i  

England och USA.  Resultaten stödjer forskarnas teorier om de negativa effekter medier har  

på människor, speciellt barn. Då det som visas utgörs av en hel del våldsamma och sexuella  

scener och vinklade budskap. Stereotyper, okunskap och respektlöshet gör att medieinnehållet  

inte alltid reflekterar en rättvis bild av det som det rapporterar om. Att granska miljön kritiskt  

är någonting vi lär oss under livets gång och därför är barn och unga mer påverkbara av det 

som media producerar. (Carlsson & von Feilitzen 2005/2006) 

  

I det kapitlet ”Harmful to children? Drawing conclusions from empirical research on  

media effects” så diskuterar forskarna hur vida media är skadligt för barn och unga eller inte.  

Det görs ständigt undersökningar som fokuserar just på att bevisa de skadliga effekterna av  

barns mediekonsumtion. Kapitlet redovisar en mängd empiriskt material som tagits fram i det  

syftet och en summering av de studier som gjorts. De visar på att TV-tittande kan ha negativ  

inverkan på barns attityder inom vissa områden genom bland annat fördomar. Områden som  

rör samhället, och individer är speciellt drabbade. Tv-tittande bidrar enligt undersökningarna  

till skapandet av stereotyper. Dock är det oklart vilka andra sociala faktorer som också spelar  

in i processen. (Carlsson & von Feilitzen 2005/2006) 

  

Många undersökningar visar på att innehållet i medierna inte påverkar mottagarna särskilt  

hårt, utan att negativa effekter påverkar de som är mer ”känsliga”. I de flesta fall är denna  

känslighet förknippad med barn och unga människor som är mitt i processen att finna sina  

egna attityder och beteenden som de ska ha med sig i livet. Andra personer som kan räknas  

som känsliga är de med olika personlighetsdrag och eller störningar, till exempel psykisk  

sjukdom. TV:s verklighetsdefinierade effekter har visat sig påverka minoriteter negativt och  

skapar negativa attityder hos majoriteten som i sin tur påverkar minoriteten. (Carlsson & von 

Feilitzen 2005/2006) 
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5.4 Utvecklingspsykologi 

Utvecklingspsykologi, från foster till vuxen. Philip Hwang och Björn Nilsson, Natur och  

kultur, Stockholm 1995  

Inlärningsteori betraktar människans beteende som en följd av miljöns inverkan. Genom  

kopplingar mellan stimulus och respons kan man förklara varför en människa gör som hon  

gör. Man koncentrerar sig på vad barnen lärt sig och vilka regler som finns i den aktuella  

familjen och situationen. Detta är en socialt inriktad inlärningsteori som fokuserar på hur de  

vuxna fungerar som modeller för barnen, hur de imiterar de vuxna i både ord och handling. 

(Hwang, Nilsson 1995:31) 

  

Termen inlärningspsykologi kommer utav att man började se hur inlärning gick till hos djur  

och människor. Den amerikanske psykologen John B. Watson (1878-1958) menade i början  

av detta sekel att om psykologin skulle bli en riktig och objektiv vetenskap var man tvungen  

att studera det som kunde iakttas och det som kunde mätas, det vill säga det yttre beteendet. 

(ibid:31) 

  

När inlärningspsykologer söker förklaringen till ett beteende tittar de på de omedelbara  

orsakerna till det, vilka konsekvenser det medför samt på vilka faktorer i miljön som fungerar  

förstärkande. Inlärningsteorin rymmer vissa lagar för beteendet, vilka rör förstärkning,  

upprepning och sannolikhet för att ett visst beteende lärs in. (ibid:31) 

  

Inom inlärningspsykologin intresserar man sig för förhållandet mellan stimulus (retning) och  

respons (reaktion). En del respons är automatiskt medfödda, andra är mer komplicerade.  

Beteenden kopplas eller betingas till olika stimuli. Exempel på klassisk betingning är när man  

snart skall lyfta med ett plan och ens puls ökar och handflatorna blir svettiga. (ibid:32) 

  

Det som stärker ett visst beteende kallas förstärkning. En positiv förstärkning är någonting  

som gör det troligare att ett beteende skall upprepas, till exempel en lyckokänsla. En negativ  

förstärkning innebär att sannolikheten minskar för att ett beteende ska upprepas, när  

någonting obehagligt händer. (ibid:33) 
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Traditionellt har inlärningsteorin försökt förklara beteendet i termer av direkta erfarenheter,  

men idag räknar man även med mer indirekta erfarenheter. Albert Bandura och andra forskare  

betonar att man lär sig också genom att observera andra utan att man får några direkta  

förstärkningar. Detta kallas för modellinlärning där man har andra som modell. Detta kan vara  

människor man jämför sig med eller ser upp till. (ibid:34) 

  

Barbro Goldinger och Gunilla Magnusson Fem år av ditt liv, Barnens utveckling under  

åldersperioden 7-12 år. Wahlström och Widstrand 1997  

Boken kom ut år 1997 och berättar att det är barn mellan 9 och 14 år som är de största Tv-  

konsumenterna. Toppen nås i 9-12 års ålder. Detta är för att denna åldersgrupp både tittar på  

barn och vuxenprogram. För en del av barnen är TV det största fritidsintresset.   

Det finns ett särskilt kapitel ”Barn, Tv och video” som behandlar olika synpunkter angående  

barn och dess Tv-tittande. Aldrig tidigare har en teknisk apparat haft större makt över oss och  

och fått oss att ändra våra vanor och familjeliv så mycket (Goldinger, Magnusson 1997:141). 

  

Barn ser på Tv i första hand för att roas, och bli skrämda, och i andra för att få reda på saker.  

Många vuxna talar om att TV tittandet för barnet är en slags verklighetsflykt, men det är  

egentligen frågan om någonting helt annat. TV är för barn kanske det allra viktigaste  

redskapet för att orientera sig i en okänd vuxenvärld. Barn identifierar sig med karaktärerna,  

och lär känna dem och härmar dem (ibid:142). 

  

I en undersökning gällande nyhetsinformation trodde majoriteten av alla 11-åringar som vart  

tillfrågade att det man ser på TV är sant. De litade mest på en nyhet från TV, sedan kom radio  

och tidningar och sist föräldrarna som informatörer (ibid:143). 

  

TV är kanske det viktigaste medlet som barn har för att komma in i vuxenvärlden, den  

fungerar som ett samspel mellan föräldrar, kompisar, skola och andra vuxna. Man pratar om  

det man sett på Tv men framförallt skapas nya kunskaper, normer och värderingar hos barnen  

på ett indirekt sätt. TV påverkar barnens verklighetsuppfattning, speciellt om platser och  

människor de inte själva känner till eller träffat på. TV sorterar den verkligheten (ibid:144). 
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6. Metod  

  

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ innehållsanalys. Metoden innebär att man gör en  

dataregistrering av materialet (se kap 2. Material och avgränsningar) och tillämpar  

analystekniker som är ger en objektiv, systematisk och kvantitativ beskrivning av innehållets  

budskap*.  Att analysen av materialet ska vara objektiv innebär att vi som forskare i så stor  

utsträckning som möjligt försöker minimera vårt inflytande av egna värderingar. Forskare  

som tillämpar den här typen av metoder ska visa en stark åtskillnad mellan materialet och sina  

personliga egenheter och åsikter. Det är meningen att andra forskare ska kunna upprepa  

studien och komma fram till samma resultat. Detta blir en omöjlighet om bearbetningen av  

materialet influerats av forskarens subjektiva åsikter och värderingar. Att analysera material  

systematiskt betyder att vi som forskare formulerar generella regler för hur materialet ska  

behandlas. Bara för att man som forskare lyckats förhålla sig objektivt till sitt material så 

betyder inte det att beskrivningen av det motsvarar ”verkligheten”. Inom medieforskning bör 

man alltid vara kritisk till att kunna vara helt objektiv. Østbye, Helland och Larsen har 

utformat en förkortad definition av objektivitetsbegreppet; det är när det råder 

överensstämmelse mellan enskilda individer (kodare/forskare) vid kodningen av ett material*. 

Analysen ska även vara kvantitativ vilket innebär att man strävar efter en siffermässig 

beskrivning av det som studerats. Det innebär att man måste utelämna vissa kvalitativa 

egenskaper hos materialet som inte går att fånga upp genom kategorisering och variabler 

(Østbye 2004:213).  

  

Eftersom vi var intresserade av hur frekvent funktionshindrade förekommer i TV-program för  

barn och unga så blev valet av den här typen av metod självklar. Det är avgörande för en  

studie att metoden är ett bra verktyg för att uppfylla syftet med undersökningen annars blir  

den inte valid. Validiteten är ett mått på hur vida forskaren har undersökt det han/hon har för  

avsikt att undersöka. Stämmer inte resultatet av undersökningen överens med syftet är inte  

studien valid. (Bryman, 1997) Om man istället hade gjort en kvalitativ analys av programmen  

skulle man fått minska antalet program och avsnitt i urvalet och även blivit utan handfasta  

siffror i resultatet av studien. Därmed blir det svårt att generalisera resultatet.  

                                                             
*
 Den här definitionen av kvantitativ innehållsanalys kommer ursprungligen från Kerlinger  

(1986). 

 



 20 

 

Det bör understrykas att den här studien inte är tillräcklig för att generalisera hela bilden av  

porträtteringen av funktionshindrade i SVT:s barnsprogram. För att kunna göra det måste  

urvalet av såväl antal program, avsnitt och tidsperiod vara mer omfattande. Däremot är den  

här studien ett bra komplement till tidigare forskning och är dessutom den första som gjorts  

med syftet att undersöka representationen av funktionshindrade i SVT:s barnprogram.  

Vi operationaliserade syftet genom att formulera frågeställningarna nedan:  

 

• Hur ofta förekommer funktionshinder SVT:s barnprogram, Lilla Aktuellt, Lilla  

         Sportspegeln och Miljöhjältarna?  

• Om funktionshinder förekommer, i vilken kontext förekommer det?  

• Finns det vissa funktionshinder som förekommer oftare än andra i programmen vi  

         undersökt? 

• Om funktionshinder förekommer, hur ser fördelningen ut programmen emellan?  

 

 När vi kodade innehållet i TV-programmen använde vi ett kodschema där vi noterade om:  

1. Funktionshinder *förekommer, * förekommer ej eller *misstänkts (t ex bild på  

en rullstol bakgrunden)  

2. Om någon funktionshindrad förekommer, på vilket sätt; *syns i bild, *omtalad  

eller fick personen *uttala sig.  

3. Vilken typ av funktionshinder den medverkande har.  

  

Vi använde oss av datorprogrammet SPSS vid sammanställningen av det kodade materialet.  

Under hela processen har vi varit noggranna med sortering, kodning och analys av materialet  

för att få ett så reliabelt resultat som möjligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

Vi kompletterar den kvantitativa undersökningen med att med hjälp av kvalitativa 

analysmetoder för att redovisa fakta som inte kommit till sin rätt i den kvantitativa analysen. 

Kvantitativa metoder har fördelen att kunna beskriva det man undersöker med (mer eller 

mindre exakta) siffror. Där emot kan dessa siffror behöva sättas i sammanhang och ibland 

förklaras utförligare för att undersökningens resultat ska spegla verkligheten så på ett så 

riktigt vis som möjligt. Viktiga detaljer kan falla mellan stolarna när man använder få 

variabler. En av våra frågeställningar handlar om att undersöka i vilken kontext 

funktionshindrade förekommer i programmen (om de förekommer) vilket i sin tur är lämpar 

sig bättre att analysera kvalitativt. Anledningen till att vi kombinerar den kvantitativa 

innehållsanalysen med en kvalitativ analys är att kodningen helt enkelt inte räcker till för att 

beskriva sammanhanget på ett verklighetstroget vis. Med en kombination av både kvantitativ 

och kvalitativ metod hoppas vi på att nå ett resultat som är så generaliserbart och djupgående 

som möjligt.   
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7. Resultatredovisning  

 

I det här kapitlet redovisas resultaten av undersökningen.   

 

 

 

  

Program * Funktionshinder förekommer Korstabell 

 

  Funktionshinder förekommer 

  Ja Nej Misstänks Totalt 

Lilla aktuellt 1 18 1 20 

Lilla sportspegeln 3 16 1 20 

Program 

Miljöhjältarna 1 17 2 20 

Totalt 5 51 4 60 

 

Cirkeldiagrammet och den tillhörande tabellen på föregående sida visar den totala frekvensen 
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av funktionshindrades förekomst i urvalet. Man kan avläsa att funktionshinder förekommer i 

5 av de 60 programmen och misstänks i ytterligare 4 stycken av sändningarna. I 50 program 

av de 60 vi undersökt förekom inte funktionshindrade över huvud taget.    

 

 

 

Typ av funktionshinder 

  

Frekvens Procent Valid Procent 

Kumulative 

procent 

Rörelsehinder 4 6,7 6,7 6,7 

Sensorisk försvagning 1 1,7 1,7 8,3 

Misstänks 5 8,3 8,3 16,7 

Förekommer ej 50 83,3 83,3 100,0 

Valid 

Total 60 100,0 100,0  

 
 

Cirkeldiagrammet och den tillhörande tabellen på föregående sida visar fördelningen av de 
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typer av funktionshinder som påträffats i urvalet. Man kan än en gång avläsa att den absolut 

största delen av programmen inte innehöll någon funktionshindrad person. I de program där 

funktionshindrade förekommit har de till största del varit rörelsehindrade.  Tabellens vänstra 

sida (texten som är fetad) redovisar resultatet i heltal vilket tydligast beskriver fördelningen 

då antalet program vi undersökt är färre än hundra. Vi valde dock att komplettera heltalen 

med procentangivelser för att underlätta jämförandet av vår undersöknings resultat och 

tidigare forskning.    

 

 

Program * Funktionshinder förekommer Korstabell 

 

  Funktionshinder förekommer 

  Ja Nej Misstänks Total 

Lilla aktuellt 1 18 1 20 

Lilla sportspegeln 3 16 1 20 

Program 

Miljöhjältarna 1 17 2 20 

Total 5 51 4 60 

 
 

Ovanstående tabell redovisar fördelningen av förekommandet av funktionshinder mellan  

programmen vi undersökt. Lilla Sportspegeln var det program som hade mest frekvent 

förekommande av funktionshinder, 3 av 20 program. 
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8. Analys och slutdiskussion  

 

I det här kapitlet återkopplar vi resultatet till uppsatsens syfte och besvarar våra 

frågeställningar samt jämföra studiens resultat med tidigare forskning. Vi analyserar resulten 

med hjälp av de teorierna i vi tagit upp i uppsatsens teorikapitel. Vi kompletterar även den 

kvalitativa undersökningen med en mindre kvalitativ analys. Detta på grund av att vi vid 

kodningen av materialet var tvungna att kategorisera programmen utifrån ett bara ett fåtal 

variabler. I den här analysen vill vi komplettera de siffror undersökningen resulterat i med 

vissa fakta som inte fångats av variablerna i den kvantitativa analysen.  

 

Inledningsvis vill vi förtydliga att det finns svårigheter att dra några generella slutsatser av 

vårt resultat. Vi anser att det begränsade materialet och den korta tidsperioden vi undersökt 

inte är tillräcklig för att låta resultatet stå för representationen av funktionshinder i SVT:s alla 

barnprogram. Däremot är det intressant att analysera vårt resultat som ett komplement till 

tidigare forskning. Genom att sammanställa olika forskningsresultat på området kan man få 

en mer omfattande bild av representationen av funktionshindrade i SVT:s kanaler.  

 

8.1 Svar på frågeställningar samt jämförande med tidigare forskning 

Syftet med vår uppsats är att ta reda på om och hur funktionshinder representeras i vårt urval 

av SVT:s barnprogram; Lilla Aktuellt, Lilla Sportspegeln och Miljöhjältarna. Vi ville ta reda 

på hur frekvent förekommandet av funktionshinder är i programmen. Vi har även undersökt i 

vilken kontext förekommandet sker och om det finns vissa funktionshinder som är mer 

representerade än andra. Nedan besvarar vi frågeställningarna vi formulerat för att förverkliga 

undersökningens syfte: 

 

• Hur ofta förekommer funktionshinder SVT:s barnprogram, Lilla Aktuellt, Lilla 

Sportspegeln och Miljöhjältarna? 

 

Funktionshinder förekommer i 5 av 60 av program vi undersökt (se resultatredovisning). 

Förekomsten av funktionshinder misstänks i ytterligare 4 fall vilket innebär att vissa av 

programmen innehållit frekvenser där t ex kryckor eller en rullstol synts i bild. Den 

kvalitativa analysen vi gjort redogör inte för längden av inslagen då funktionshindrade 

förekommit utan bara hur ofta.  
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Inslagen där funktionshindrade förekom varierade mellan 0 och ca 8 minuter, ett av de längre 

inslagen var i Lilla Sportspegeln där det gjorts ett reportage om en synskadad pojke som 

tävlade i längd skidåkning i Paralympics. Observera att ett sådant mer omfattande inslag 

väger lika tungt i den kvantitativa undersökningen som ett inslag en pensionär med en rullator 

befunnit sig i bakgrunden. 

 

I Karin Ljuslinders avhandling På nära håll är ingen normal kom hon fram till att andelen av 

sändningstiden hon undersökt (40 000 h) där funktionshinder omnämns eller var direkt 

förekommande låg på ca 2 promille från mitten på 1960-talet till år 2000.  Marina Ghersettis 

resultat av undersökningen Bilden av funktionshinder av tyder också på att funktionshindrade 

är starkt underrepresenterade i mediala sammanhang. Det var bara 0,7 promille av den totala 

sändningstiden Ghersetti undersökte som utgjordes av funktionshindrade. Dessa studier har 

dock ett mycket mer omfattande urval vilket kan förklara det väldigt låga siffrorna som 

beskriver funktionshindrades förekommande. Vid Kalmars universitet 2007 publicerade 

Linnea Amsen, Emma Forsberg och Lisa Josefsson deras kandidatuppsats ”Jag är inte 

hörselskadad jag är från Halmstad”. Uppsatsen är inspirerad av studien Ghersettis gjorde år 

2007. Den skiljer sig dock på så vis att urvalet består av allt från nyheter till fiktion i 

programväg men har istället gjort en tidsavgränsning och studerar bara det som sänds under 

prime time i SVT.  Resultatet av undersökningen blev att funktionshindrade deltar i ca 3 % av 

den totala sändningstiden under av den vecka de undersökts. 

 

Sammantaget pekar vår studie som tidigare forskning mot att den mediala representationen av 

funktionshindrade i SVT:s programinnehåll är mycket lågt. 

 

• Om funktionshinder förekommer, i vilken kontext förekommer det? 

 

De 5 gånger då funktionshinder påträffades var det i olika sammanhang. Situationerna liknade 

inte alls varandra. Ett tydligt synfel förekom i Lilla Aktuellt i och med en intervju på stan i en 

fråga om Melodifestivalen. Senare under samma säsong förekom och omtalades 

funktionshindrade i samband med Paralympics. I Lilla sportspegeln förekom filmandet av en 

rullstol i samband med att man skulle skänka saker till u-länder i ett projekt i en skola.  
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Detta visar inte på någon vinklad bild av vårt material på samma sätt som t ex Ghersetti 

märkte av med sitt större urval. Ghersetti drar slutsatserna att funktionshindrade och andra 

människor inte framställs på lika villkor. I analysen av de kontexter funktionshindrade 

förekom visade det sig att det oftast skedde i samband med beskrivandet av samhällsproblem, 

brist på äldreboende etc. 

 

 

• Finns det vissa funktionshinder som förekommer oftare än andra i programmen vi 

undersökt? 

 

I de programmen vi undersökt var rörelsehinder det mest frekventa funktionshindret (se 

resultatredovisning). Av vårt urval på totalt 60 program var ”förekommer ej” mest frekvent 

med 50 gånger. Därefter kom ”misstänks” i 5 av programmen. En sensorisk försvagning i 

form av synfel förekom en gång och rörelseförhinder i fyra av programmen. 

 

I Ghersettis rapport kom hon fram till att de funktionshinder som uppmärksammas mest är 

rörelsehinder, sensorisk försvagning eller psykisk sjukdom. Vi märkte ganska snart under 

kodningen att vår undersökning skulle ge liknande resultat.  

 

• Om funktionshinder förekommer, hur ser fördelningen ut 

   programmen emellan?  

 

 I de 60 barnprogrammen vi undersökt är förekomsten olika i de olika programmen. På grund 

av tillgänglighetsbrist tittade vi inte på hela säsonger utav Lilla Aktuellt och Lilla 

Sportspegeln utan var tvungna att hoppa mellan datumen. I Lilla Aktuellt förekom det av 

totalt 20 program ett funktionshinder och ett misstänktes. I Lilla Sportspegeln förekom det av 

20 program 3 funktionshinder och ett misstänktes. Däremot såg vi 2 hela säsonger av 

Miljöhjältarna. Av totalt 20 avsnitt förekom det ett funktionshinder och två misstänkta. Man 

kan undra hur vida det är en rättvis uppdelning på två hela säsonger? 
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8.2 Mediemarknadens utveckling 

 

Habermas beskriver utvecklingen av det kommersiella samhället och hur det lett till 

offentlighetens förfall. Den rena debatten har blivit ett offer för kommersiella syften. 

Mediemarknaden är en ständigt växande marknad som utökas av såväl nya medieföretag som 

helt nya medier. Konkurrensen är högre än någonsin och aktörerna på mediemarknaden 

lägger allt större fokus på att det som produceras måste sälja. Medieinnehållet kan därför 

snedvridas och dramatiseras i syfte att öka konsumenternas efterfrågan. Utvecklingen är  

oroväckande då samhällsinformation och debatt inte längre står i första rummet. Detta kan i 

sin tur resultera i att människor skapar felaktiga föreställningar om samhället och de olika 

grupper människor som det utgör. Resultatet av vår undersökning går hand i hand med 

tidigare forskning och bevisar att funktionshindrade är kraftigt underrepresenterade i media. 

Underrepresentationens leder inte bara till det uppenbara, att funktionshindrade ofta 

exkluderas från den offentliga debatten utan resulterar också i hur andra människor bildar sig 

uppfattningar av funktionshindrade. Det som inte står på mediernas agenda har en tendens att 

osynliggöras i samhället. Det är förödande när det gäller samhällsfrågor och oacceptabelt 

gällande minoriteter.  

 

I Gunilla Hulténs bok ”Journalistik och mångfald” berättar hon om vilka konsekvenser det 

finns i och med att medier brister i att skildra den etniska och kulturella mångfalden i 

samhället. Det bidrar till att påverka människors attityder gällande olikheter i negativ riktning. 

Kritiken har främst handlat om att flera studier har visat att nyhetsinnehållet ofta är 

missvisande, okunnigt, stereotypt och fördomsfullt.  

 

Tv och andra medier har en stor roll i våra liv och speciellt den nya unga generationen som 

växer upp med TV-tittande som en naturlig del av vardagen. Hultén poängterar att medier 

bidrar till att skapa nationell införståddhet och gemensamma referensramar. Det sker på flera 

olika plan bl a genom att innehållet i TV-tablån blir ett samtalsämne bland barnen när de 

vistas i skolan med sina klasskompisar och i hemmet med sina familjer. Ofta ligger fokus på 

att analysera det faktiska innehållet i barnprogrammen men det är minst viktigt att tänka på 

vad det som programmen inte innehåller. Hultén säger att journalistikens sätt att gestalta 

likhet och gemenskap kan samtidigt innebära ett avståndstagande och särskiljande. Vad 

händer med de grupper och minoriteter barnen inte ser i TV, hur blir deras syn på dessa? De 
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finns ju i verkligheten men på grund av en eventuell underrepresentation osynliggörs de för 

barnen, de som växer upp och ska föra vidare och utveckla vårt samhälle. Det är viktigt att 

barn tidigt kommer i kontakt med minoriteter som t ex funktionshindrade för att dessa grupper 

inte ska exkluderas när unga bildar sina referensramar för vad som är “normalt” i samhället. 

På så vis tror vi att man kan förhindra att barn och unga i ett senare skede utvecklar fördomar, 

förakt och rädsla för de som uppfattas som annorlunda. Medborgarskap för alla grupper är 

inte bara en fråga om statsrättslig ställning, utan hänger samman med nationell identitet och 

kulturell tillhörighet, och att synas och komma till tals är en rättighet som måste tas på största 

allvar.  

  

Barnen tipsas genom sina medmänniskor om program de kan se, och de visas i hela Sverige. I 

vårt samhälle är barn så mycket mer lättillgängliga för att exponeras för medier över huvud 

taget. Materialet finns tillgängligt på internet, i tidningar, radio och på TV. Genom hemsidor 

så som SVT Play kan man se programmen som sänds på TV online. On demand TV, “på 

begäran” är stort nu för tiden, vi vill inte vänta på materialet utan materialet skall finnas där 

för oss att konsumera när vi vill och när vi har tid för det. Förr kunde föräldrarna stänga av 

Tv:n när de tyckte att det var dags, men i dagens samhälle hittar barnen lätt andra kanaler till 

diverse internetsidor och forum och kommer ändå i kontakt med materialet de inte såg på 

TV:n.  

 

8.3 Medieinnehållets påverkan på unga mottagare 

För att analysera vilka konsekvenser medieinnehållet får för barnen som tar del av 

programmen har vi tittat närmre på teorier i utvecklingspsykologi. Barbro Goldinger och 

Gunilla Magnussons bok ”Fem år av ditt liv, Barnens utveckling under åldersperioden 7-12 

år” kom ut 1997 och betonar hur stor påverkan TV har på barn. TV är för barn kanske det 

allra viktigaste redskapet för att orientera sig i en okänd vuxenvärld. Barn identifierar sig med 

karaktärerna, och lär känna dem och härmar dem. I en undersökning gällande 

nyhetsinformation trodde majoriteten av alla 11-åringar som vart tillfrågade att det man ser på 

TV är sant. Detta visar hur viktigt det är att materialet som produceras till barn är så 

sanningsenligt som möjlig.  
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Vårt urval består av tre av SVT:s egenproducerade informations- och nyhetsprogram. Dess 

uppgift är att informera barnen om just den ”riktiga världen”. Därför är Lilla Aktuellt, Lilla 

Sportspegeln och Miljöhjältarna extra intressanta och viktiga att titta noggrannare på. En 

aktuell och sanningsenlig representation av minoritetsgrupper som i vårt fall 

funktionshindrade är bevisat viktigt för hur barnen skall omfatta sin omvärld.  

Som författarna beskriver det påverkar TV barnens verklighetsuppfattning, speciellt om 

platser och människor de inte själva känner till eller träffat på. TV sorterar den verkligheten. 

Stor vikt bör läggas på utvecklande, sanningsenliga men samtidigt roande barnprogram. 

Sverige bör till största delen skapa och sända egenproducerat material, då är det lättare att 

kontrollera innehållet och man kan vinkla budskap och synligheten av alla grupper i samhället 

på ett rättvist sätt. I och med det vi sett i vårt urval tycker vi att SVT gör ett bra jobb med 

detta och anser att fler svenska företag skall följa i deras fotspår. 

 

Cecilia von Feilitzen och Ulla Carlsson gav hon ut boken “In the service of young people - 

studies and reflections on media in the digital age”. Den behandlar mediernas utveckling, 

framförallt i fråga om globaliseringens konsekvenser för spridningen av media. 

Globaliseringen av medier resulterar i ökad tillgänglighet och därför når en ständigt större 

publik. I och med det spelar medier en allt större roll i fler människors liv. 

 

Antalet barn som påverkas och vars identiteter formas av medieinnehållet blir bara fler. Vi har 

valt tre av SVT:s egenproducerade program men denna aspekt är även den viktig i 

granskningen av vad barn i Sverige tittar på för barnprogram. Mycket av materialet är inköpt 

från andra länder med olika krav på mångfald och kvalitet. Mycket är även tecknad men kan 

ändå ha underliggande budskap och skapa en viss uppfattning om någonting hos barnet.  

 

Boken fokuserar på effektforskning som gjorts i England och USA. Resultaten stödjer 

forskarnas teorier om de negativa effekter medier har på människor, speciellt barn, då det som 

visas utgörs av en hel del våldsamma och sexuella scener och vinklade budskap. Stereotyper, 

okunskap och respektlöshet gör att medieinnehållet inte alltid reflekterar en rättvis bild av det 

som det rapporterar om. Om samhället ska få en chans att utvecklas så att människor inte ser 

varandras olikheter som hot utan som självklara komponenter i ett mångfaldigt samhälle så 

krävs det arbete. 
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9. Sammanfattning 

Vi anser att uppsatsen nått sitt syfte i att ta reda på hur representationen av funktionshindrade 

ser ut i SVT:s barn- och ungdomsprogram; Lilla sportspegeln, Lilla aktuellt och 

Miljöhjältarna. Frågeställningarna uppsatsen besvarar är: 

• Hur ofta förekommer funktionshinder i SVT:s barnprogram, Lilla Aktuellt, Lilla 

Sportspegeln och Miljöhjältarna? 

•  Om funktionshinder förekommer, i vilken kontext förekommer de?   

•  Finns det vissa funktionshinder som förekommer oftare än andra i programmen vi 

undersökt? 

•  Om funktionshinder förekommer, hur ser fördelningen ut programmen emellan? 

Programmen vi undersökt är aktuella och riktar sig mot målgruppen barn och ungdomar 

mellan 8-12 år. Dessutom har de en liknande sändningstid samt programlängd. Vi tillämpade 

metoden kvalitativ innehållsanalys i studien av programmen. Vidare analyseras resultaten av 

undersökningen med kvalitativa metodverktyg.  

 

Vi kom fram till ett resultat som pekar i samma riktning som tidigare forskning. Det betyder 

att funktionshindrade sällan förekommer i media. Av de 60 program som studerades förekom 

det bara personer med funktionshinder i 5 stycken. Dock såg vi inget mönster av någon 

särskild kontext som förekommandet av funktionshinder påträffades i. Rörelsehinder visade 

sig vara det mest frekvent förekommande funktionshindret. Lilla sportspegeln var det 

program där funktionshindrade fick störst utrymme. 

 

Vår undersökning tyder som tidigare forskning på funktionshindrades underrepresentation i 

medier. Tillsammans måste samhällets olika institutioner samverka mot reproduktionen av att 

det som är annorlunda skulle vara mindre värt. Det handlar om de mest grundläggande; 

behandla din nästa som du vill bli behandlad själv. Vi bör med alla medel fostra barn och 

unga på ett sätt som främjar oliktänkande, individualitet och det som är unikt. Det är viktigt 

att börja från grunden, mobbingen på skolgården försvinner inte bara för att man är stor nog 

att resa sig ur sandlådan. Utanförskap är ett problem som hänger ihop med fientlighet. Om 

barn tidigt konfronteras med olika människor kommer antagligen fientligheten att minska 

jämt emot det som inte liknar de själva. Om fler medier inser allvaret och anstränger sig för 

att öka mångfalden i medieinnehållet är det ett steg på vägen att stoppa utanförskapet. Vi är ju 

lika, lika olika. 
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Bilaga 1: Lilla Aktuellt  

 

Datum Förekommer Misstänks Förekommer 
ej 

 Typ av funk. 

2010.03.04 x     Rörelsehinder 

2010.03.11   x   

2010.03.18   x   

2010.03.25   x   

2010.04.08  x    

2010.04.15   x   

2010.04.22   x   

2010.04.29   x   

2010.05.06   x   

2010.05.20   x   

2010.05.27   x   

2010.06.03   x   

2010.08.26   x   

2010.09.02   x   

2010.09.09   x   

2010.09.16   x   

2010.09.23   x   

2010.10.07   x   

2010.10.14   x   

2010.10.30   x   
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Bilaga 2: Lilla Sportspegeln 
 

 
Datum Förekommer Misstänks Förekommer 

ej 

 Typ av funk 

2010.01.25   x   

2010.02.01   x   

2010.02.08   x   

2010.03.06   x   

2010.03.15   x   

2010.03.22 x    Sensorisk frsvgng 

2010.03.29 x    Sensorisk frsvgng 

2010.04.12   x   

2010.04.19   x   

2010.05.03   x   

2010.05.10   x   

2010.05.17   x   

2010.05.24   x   

2010.09.06   x   

2010.09.13  x    

2010.09.20   x   

2010.09.27   x   

2010.10.04   x   

2010.10.11 x    Rörelehinder 
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Bilaga 3: Miljöhjältarna 

 

Datum Förekommer Misstänks  Förekommer 

ej 

 Typ av funk. 

2009.01.07   x   

2009.01.14  x    

2009.01.21   x   

2009.01.28   x   

2009.02.04  x    

2009.02.11   x   

2009.02.18   x   

2009.02.25   x   

2010.02.11   x   

2010.02.18   x   

2010.02.25   x   

2010.03.04   x   

2010.03.11   x   

2010.03.18   x   

2010.03.25   x   

2010.04.01   x  Rörelsehinder 

2010.04.08 x     

2010.04.15   x   

2010.04.22   x   

2010.05.01   x   
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Bilaga 4: SVTs Mångfaldspolicy  

  

Senast uppdaterad 05 oktober 2009, 07:57, av Anna Wilsson Flink (anfi)   

Mångfald och diskriminering   

Sveriges Television är till för alla. SVT välkomnar och respekterar olikheter med hänsyn till  

kön, ålder, etnicitet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. SVT  

ska verka för ökad mångfald och mot diskriminering i alla former. Detta ska avspeglas i såväl  

utbud som personalsammansättning*.  

SVT ska:  

 vara en av de viktigaste aktörerna i utvecklingen av ett samhälle präglat av jämställdhet  

mellan kvinnor och män samt etnisk, religiös och kulturell mångfald i vid mening  

 i program och tjänster öka kunskapen om och förståelsen mellan människor med olika  

bakgrund, ålder, kön och sexuell läggning samt med olika funktionsförutsättningar  

 undvika generaliseringar och låta människor framträda som individer och inte i första hand  

som representanter för den egna gruppen  

 anpassa arbetsmiljö och arbetsorganisation så att alla kan arbeta och fungera på lika villkor  

utifrån sina förutsättningar  

 förebygga och motverka all diskriminering på arbetsplatsen  

 se olika erfarenheter och färdigheter som en tillgång för SVT  

  

Chefer på alla nivåer med ansvar för personal och/eller utbud har ansvar för mångfaldsarbetet  

såsom det beskrivs i lagar och avtal samt i denna policy. I rekryteringsannonser ska företagets  

inställning till mångfald tydligt markeras. 

 

 


