
Beteckning:   

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

När hjälpmedlet blir en identitet.
Kvällstidningarnas bild av rullstolsburna 

- en diskursanalys

Helene Göterfors & Patrik Löfgren
Maj 2009

Examensarbete 15hp
Sociologi C

Sociala omsorgsprogrammet
Examinator: Åsa Vidman

Handledare: Dimitris Michailakis



Abstract

For people with disabilities, everyday life has changed a great deal over time. In the past, 
people with disabilities have been called all sorts of disrespectful names and have had limited 
rights. In recent disability policies people have been given more opportunities to live their 
lives more similar to the rest of the society and also the right to get a better treatment then 
they have before.

In this study we have examined two evening newspapers, Expressen and Aftonbladet, in order 
to see how they use the term wheelchair in their articles and how the use of this term will 
form a stigma for people with disabilities. We chose these two newspapers because they are 
consumed across the country and are the largest of the evening newspapers that are produced 
and thus the highest  number of readers who are affected by the articles. In order to limit 
ourselves and also to demonstrate the number of articles of this  kind that were published 
during a given period, we chose to use material from April 2009 and three years back in time. 
This search resulted in 81 articles that has been used in this study.

With the help of a critical discourse analysis, we have analyzed the language of these articles 
and explored the context in which they are using the term wheelchair. Discourse analysis has 
been used to examine how the media has the power to, through their articles and features, 
influence the members of society and their opinions of what counts as normal and what does 
not  and hence  the  power to  create  and maintain  the  stigma for  vulnerable  groups  in  our 
society.

The result showed that the articles in some cases replaced the persons identities with the term 
wheelchair and that the newspapers mainly used the term wheelchair in the reporting of crime 
and unfair treatment.
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Sammanfattning

För personer med funktionsnedsättning har vardagen förändrats väldigt genom tiderna. Från 
att förr ha blivit kallad alla möjliga misskrediterande glåpord och haft begränsade rättigheter 
har personer med funktionsnedsättningar i senare tids handikappolitik helt andra rättigheter 
där de skall ha möjlighet att leva som andra och få ett bättre bemötande. 

Vi har i denna studie undersökt två kvällstidningar, Expressen och Aftonbladet, med syfte att 
studera hur man använder termen rullstolsburen i sina artiklar och hur detta användande blir 
till ett stigma för personer med funktionsnedsättning. Vi valde ut dessa två tidningar eftersom 
de konsumeras över hela landet och är de största av de kvällstidningar som produceras och 
därmed har flest  läsare  som påverkas av artiklarna. För att  begränsa oss och även för att 
påvisa antalet artiklar av detta slag som publicerades under en viss tidsperiod, är materialet 
som användes från april 2009 och tre år tillbaka i tiden. Denna sökning resulterade i att vi 
använde 81 st artiklar till studien.

Med hjälp av den kritiska diskursanalysen har vi analyserat språkbruket i dessa artiklar och 
utforskat  sammanhanget  i  vilka  man använder  termen rullstolsburen.  Diskursanalysen  har 
använts för att undersöka hur media har makten att genom sina artiklar och inslag påverka 
samhällsmedborgarnas uppfattning om vad som räknas till normalt och inte och därmed även 
makten att skapa och upprätthålla stigman för utsatta grupper i samhället.

I resultatet framkom att man i artiklarna i vissa fall ersatte personernas identitet med termen 
rullstolsburen samt att tidningarna huvudsakligen använder sig av termen rullstolsburen vid 
rapporteringen av brott och orättvis behandling.

Nyckelord: rullstolsburen, media, stigma, identitet, funktionsnedsättning
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1. Inledning

Har  du  också  sett  påståenden  som  ”Man  kan  vara  vacker  i  rullstol”  och  rubriker  som 
”Rullstolsburen drunknade i å” eller ”Rullstolsburen rånad i sitt hem” när du läst tidningen? Det är 
just  sådana  rubriker  som  har  fått  oss  att  reagera  över  medias  framställning  av  personer  som 
använder rullstol för att förflytta sig. Det är också artiklar av just detta slag som ligger till grund för 
vårat val att genomföra denna studie. Vi var intresserade av att ta reda på om dessa företeelser 
endast förekommer i enstaka fall eller om det är allmänt förekommande. Vi ville även undersöka 
om  denna  användning  av  stämpeln  rullstolsburen blir  till  ett  stigma,  en  stämpel  som  säger 
avvikande och som följer dessa personer genom hela livet. Personer som omgivningen bör tycka 
synd om varje gång de drabbats av något negativt. För att få svar på våra frågor valde vi därför att 
undersöka hur  de  två  största  kvällstidningarna  i  Sverige  rapporterade  kring  personerna  som de 
åtminstone stundtals väljer att kalla rullstolsburen eller rullstolsbunden.

Många människor  kommer inte  i  kontakt  med eller  känner  någon person som använder  sig  av 
rullstol som ett hjälpmedel för sina förflyttningar och kommer därför möjligtvis bara i kontakt med 
dessa personer genom medias inslag och artiklar. På grund av detta torde det vara av särskild vikt att 
media inte ger en negativ eller skev bild av dessa personer. De benämningar som media använder i 
sina artiklar bidrar nämligen till  att producera normer och värderingar i samhället och fortsätter 
även  att  upprätthålla  de  som  redan  skapats.  När  media  publicerar  artiklar  om  personer  med 
funktionsnedsättning,  kan  det  språk  och  de  ordval  som används  alltså  leda  till  att  det  formar 
samhällets syn på dessa personer. Om media målar upp en stereotyp och felaktig bild av de personer 
som ofta går under benämningen rullstolsburen eller rullstolsbunden finns risken att man glömmer 
att det finns en person, en individ lika unik som dig själv, bakom detta ord. 

Denna uppsats kommer till att börja med visa en historisk bakgrund som ger en bild av hur man 
tidigare sett på och behandlat personer med funktionsnedsättning och hur detta på senare tid har 
förändrats. Sedan klargörs de begrepp som kommer att användas i studien för att skapa förståelse 
hos läsaren. Efter detta presenteras relevant tidigare forskning som finns när det gäller detta ämne 
med syftet att visa vad andra kommit fram till i liknande studier. Därefter redogörs de teoretiska 
utgångspunkterna stigma, identiteter och stereotyper i media, som används i studien med syfte att 
analysera det empiriska material som tagits fram från de två undersökta kvällstidningarna. Därpå 
kommer  avsnittet  metod  som  presenterar  hur  studien  gick  till,  vad  metoden  innebär  och  hur 
artiklarna valdes ut.  Detta görs för att ge läsaren en uppfattning om hur förfarandet med denna 
studie gick till. Till sist redovisas resultatet av studien och det empiriska materialet som analyseras 
med hjälp av den tidigare forskning och teoretiska angreppsätt som tidigare redovisats.

1.1 Problemformulering
Både  i  LSS,  Lag  om stöd  och  service  till  vissa  funktionshindrade  (SFS  1993:387),  och  i  den 
socialpolitiska handlingsplanen Från patient till medborgare har på ett tydligt sätt formulerats att 
målet  med  handikappolitiken  är  att  integrera  personer  med  funktionsnedsättning  i  samhället. 
Personer  med funktionsnedsättning  skall  få  samma rättigheter  och  möjligheter  i  samhället  som 
personer  utan  funktionsnedsättning.  Trots  att  funktionsnedsatta  skall  behandlas  lika  som övriga 
medborgare benämner pressen frekvent dessa personer som  rullstolsburna. Att bli benämnd som 
rullstolsburen istället  för  ”person”  kan  vara  stigmatiserande  eftersom det  i  vissa  sammanhang 
associeras med någonting negativt. Vi kommer att undersöka i vilka sammanhang media använder 
sig av termen rullstolsburen samt hur ett attribut, rullstolen, står för personens identitet.
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1.2 Hypotes
Vi har sedan tidigare reagerat över att kvällstidningarna ofta använder sig av termen rullstolsburen. 
Vår uppfattning är att detta framförallt förekommer i samband med rapportering av någon form av 
kränkningar.  Vår hypotes är  därmed att  media använder sig av termen rullstolsburen när någon 
blivit utsatt för någon form av brott eller orättvis behandling samt att media lägger större vikt vid att 
rapportera att personen är rullstolsburen än att visa deras verkliga identitet genom att framställa 
denne som en person.

1.3 Syfte
Syftet  med denna uppsats  är  att  undersöka hur användandet av termen rullstolsburen i  våra två 
största kvällstidningar blir ett stigma.

1.4 Frågeställningar
1. I vilka sammanhang använder pressen termen rullstolsburen?

2. Framställs personens identitet i första hand genom sin funktionsnedsättning eller som en 
    ”person”? Det vill säga reduceras personen till sin funktionsnedsättning?
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2. Bakgrund

För att visa hur den syn på personer med funktionsnedsättningar som finns i samhället idag kommit 
att  växa fram ges  i  detta  avsnitt  en kort  presentation av området  från 1700-tal  fram till  nutid. 
Avsnittet avslutas med en förklaring av några centrala begrepp som kommer figurera frekvent i 
denna studie. 

2.1 Den historiska synen på personer med funktionsnedsättning
Invalid,  vanför,  krympling  eller  kort  och  gott  idiot,  ja  det  är  benämningar  som personer  med 
funktionsnedsättning fått stå ut med genom historien. Förr i tiden var det vanligt att personer med 
tämligen obetydliga funktionsnedsättningar stämplades som avvikande och stöttes ut. Personer med 
funktionsnedsättning har många gånger stämplats som avvikande, skrämmande eller motbjudande 
(Ekensteen, 2000). Denna bild har även återfunnits inom skönlitteraturen,  Sæterdal (1999) skriver 
att funktionshindrade människor visserligen är sällsynta i skönlitteraturen men vid de tillfällen de 
dyker upp så är bilden av funktionshindrade huvudsakligen tragisk och negativ. Hon visar även att 
det funnits en trend där man låter funktionshindrade gestalta ondska och brutalitet och som exempel 
nämner hon bland annat pirater som saknat en hand eller ett ben och den puckelryggiga ringaren i 
Notre Dame. Hon menar att författare oftast inte lyfter fram den funktionshindrade som en person 
utan snarare som en symbol eller en metafor, någon som lever i skymundan och livnär sig på stöld 
eller allmosor snarare än arbete.

Uppfattningen om att man skall arbeta och göra rätt för sig har länge funnits i Sverige och även i 
stora delar av Europa. Holgersson (2008) anger att det i en stadga, antagen redan år 1303, finns 
beskrivet  att  den som inte  hade  tjänst  och fast  bostad  kunde straffas  med spö-rapp,  få  öronen 
avskurna eller  till  och med förvisas  från landet.  De som på grund av exempelvis  fysiska eller 
psykiska funktionsnedsättningar inte var kapabel att arbeta sågs inte som fullvärdiga medborgare av 
de kungar och statsmän som då tecknade våra lagar och styrde vårt land. De som inte kunde ordna 
sin  egen  försörjning  befann  sig  i  den  lägsta  möjliga  samhällsklassen  och  saknade  rätten  att 
bestämma över sig  själv,  denne kunde utan förvarning exempelvis  placeras  på arbetsläger  eller 
någon form av den tidens vårdinrättningar (Holgersson, 2008).

Personer med funktionsnedsättning har tidigare setts som vårdobjekt och länge varit beroende av 
fattigvård och samhällets stödsystem (Ekensteen, 2000). I de tidiga fattiglagstiftningarna från 1700-
talet  gjordes  skillnader  i  ansvaret  för  olika  funktionsnedsättningar.  Lagarna  gjorde  gällande  att 
familjen  eller  husbonden  var  försörjningsansvarig  för  människor  som  var  fattiga,  sjuka  och 
funktionsnedsatta, medan staten hade ansvaret för vård av ”svårt fysisk handikappade, sinnessjuka, 
kroniskt sjuka och dem med smittsamma sjukdomar” (Olsson & Qvarsell, 2000 s.20). 

I  mitten  av  1800-talet  började man bygga de  stora  institutionerna  men innan dessa var  många 
funktionsnedsatta  förpassade  till  fattigstugor,  tukthus  och  arbetshus.  Dessa  föregångare  till 
institutionerna gjorde inte någon skillnad på varken funktionsnedsättningar eller individ, alla sågs 
på samma sätt,  som en samling avvikare. Det var först när institutionerna växte fram som man 
började  dela  in  individer  med  samma  sorts  funktionsnedsättning  och  institutioner  med  olika 
inriktningar infördes (Tøssebro, 1999). 
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I litteraturen går det att urskilja ett antal anledningar till att de stora institutionerna växte fram. Ett 
syfte med detta var att institutionerna skulle begränsa de funktionsnedsatta personernas möjligheter 
till fortplantning. Sterilisering var ett krav om någon skulle skrivas ut från en institution (Tøssebro, 
1999). Ett annat syfte var att, utifrån den då gällande synen, försöka behandla och även i vissa fall 
bota funktionsnedsättningar (Olsson & Qvarsell, 2000). Av den anledningen samlades läkarexpertis 
och personer med en viss typ av funktionsnedsättning på samma institution för att forskning och 
rehabilitering då kunde bedrivas mer koncentrerat. Under slutet av 1800-talet inrättades även många 
specialskolor för barn med funktionsnedsättningar vars huvudsakliga syfte var att lära barnen att 
arbeta  trots  deras  funktionsnedsättningar.  Detta  gjordes  för  att  minska  statens  kostnader  för 
fattigvård (Olsson & Qvarsell, 2000; Peterson, 2000). 

2.2 En ny syn växer fram
I  det  välfärdssamhälle  som växte  fram under  1900-talet  har  livsvillkoren  för  funktionsnedsatta 
förbättrats  betydligt  både  när  det  gäller  levnadsvillkor  och  självständighet  (Ekensteen,  2000). 
Samtidigt har 1800-talets medicinska bild av funktionsnedsättningar följt oss in på 1900-talet då 
kapitalistiska samhällen så som Sverige till stor del sett på handikapp som en personlig tragedi, 
något läkare försökt bota eftersom funktionsnedsatta inte setts som fullt friska. Dessutom har olika 
former av rehabilitering ofta  fokuserat  på funktionsnedsättningen och på att  skapa en frisk och 
arbetsför individ igen (Barnes & Mercer, 1999). Det var först i samband med utredningen Kultur åt  
alla (SOU 1976:20) som svensk handikappolitik började se på handikapp som något som eventuellt 
skapades i mötet mellan individ och miljö, och inte som tidigare enbart relatera handikappet till 
individen. Det var även i samband med denna utredning man började benämna handikappade som 
”personer  med  funktionsnedsättning”.  Syftet  med  den  nya  benämningen  var  att  få  bort  de 
stigmatiserande stämplar som fanns kring flera handikapp (Holme, 1999).

När Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387), hädanefter benämnd LSS, 
infördes  1994  innebar  det  nya  möjligheter  för  de  funktionshindrade  att  leva  mer  självständigt. 
Brusén och Hydén (2000) menar att LSS hade flera stora fördelar jämfört  med sin föregångare 
Omsorgslagen,  lag  om särskilda  omsorger  om psykiskt  utvecklingsstörda  m.fl.  (SFS 1985:568) 
Framförallt  innebar  LSS  att  inte  bara  utvecklingsstörda  utan  även  andra  med  svåra 
funktionsnedsättningar fick rätt till stöd. Allt fler personer gavs möjligheten att, som anges i LSS, 
”leva  som  andra”  vilket  får  ses  som  ett  steg  i  en  förändrad  syn  på  människor  med 
funktionsnedsättning.  År 2000 togs  ännu ett  stort  steg för att  ge funktionsnedsatta  rätt  att  vara 
fullvärdiga samhällsmedborgare då riksdagen antog handlingsplanen Från patient till medborgare 
(prop. 1999/2000:79). 

Denna  handlingsplan  löper  över  10  år  och  prioriterar  följande  tre  områden:  ”att  se  till  att 
handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer, att skapa ett tillgängligare samhälle och att 
förbättra  bemötandet”  (prop.  1999/2000:79,  s.3).  I  denna  handlingsplan  har  det  även 
uppmärksammats att personer med funktionsnedsättning än idag allt för ofta ses som vårdobjekt. 
Den gamla synen lever ännu kvar i samhället trots att svensk handikappolitik nu mer gör gällande 
att ”Funktionsnedsättningar är en av flera naturliga variationer hos en befolkning” (ibid. s.6). Hur vi 
ser  på  personer  med  funktionsnedsättning  påverkar  även  den  funktionsnedsatte.  Barron  (2000) 
påpekar att det är viktigt att se den funktionsnedsatte som en individ och inte, som i många fall sker, 
som en stereotyp.  Den funktionsnedsatte får  sin identitet  ersatt  av sin funktionsnedsättning och 
förväntas därmed att agera efter de mönster omgivningen förväntar sig av någon med den typen av 
funktionsnedsättning.
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Synen på personer med funktionsnedsättning har genomgått stora förändringar på det socialpolitiska 
planet. Dagens politiska syn på funktionsnedsättningar som en naturlig variation befinner sig långt 
ifrån  de  bestraffningar  man  under  1300-talet  gav  den  som inte  kunde  arbeta  samt  1800-talets 
inlåsning  och  tvångskastrering  av  de  som  hade  funktionsnedsättningar.  Personer  med 
funktionsnedsättning har numera fått ett människovärde som de tidigare inte tillskrivits.

2.3 Begreppsförklaringar
Här nedan kommer en kort förklaring av några i denna studie frekvent använda begrepp. Detta för 
att förtydliga betydelsen av dessa samt för att minska risken för feltolkningar genom att förklara 
vilka tolkningar av begreppen vi valt att utgå från.

Funktionshinder och funktionsnedsättning - Vi kommer hädanefter att använda dessa begrepp på 
samma sätt  som Michailakis  och Reich  (2005)  som beskriver  funktionsnedsättning:  ”Begreppet 
funktionsnedsättning  omfattar  inte  vilka  nedsättningar  som  helst  utan  enbart  de  som  har  en 
medicinsk definition.” (ibid. s.148). Funktionsnedsättning innebär alltså en fysiskt eller  psykiskt 
nedsatt  funktion  hos  en  individ. Deras  beskrivning  av  funktionshinder  är:  ”Begreppet 
funktionshinder syftar därmed på en relation mellan en individ med funktionsnedsättning och den 
omgivande  ekologiska  eller  sociala  miljön.  Själva  funktionsnedsättningen  utgör  inte  ett 
funktionshinder.” (ibid. s.148). Man menar därmed att ett funktionshinder skapas i samband med att 
individen  med  funktionsnedsättning  möter  omvärlden  och  att  det  där  finns  hinder  som har  en 
negativ påverkan på individens möjligheter.

Rullstolsburen  och  rullstolsbunden  -  Trots  att  termen  rullstolsburen  förekommer  i  en  mängd 
sammanhang så saknas det tydliga definitioner av det. Vår tolkning av rullstolsburen är en person 
som på grund av tillfälligt eller permanent nedsatt rörelseförmåga använder sig av en rullstol som 
ett hjälpmedel för sina förflyttningar. I följande studie kommer även det snarlika rullstolsbunden ha 
samma innebörd som rullstolsburen och därmed även behandlas lika.

Diskurs - Med begreppet diskurs menas den situation under vilken ett samtal ägt rum eller en text 
framkommit (Kroon, 2007). En diskurs kan ses som”en sammanhängande språklig kedja av utsagor 
i en viss kontext” (ibid. s.170) och rent konkret kan detta exempelvis vara en medial debatt kring en 
viss fråga men även mer övergripande verksamhetsområden så som politik och religion (ibid.).

Kvällstidningar  - Med  kvällstidningar  menas  de  fyra  tidningarna  Aftonbladet,  Expressen, 
Kvällsposten samt GT (Hadenius mfl. 2008). Av dessa är det bara Aftonbladet och Expressen som 
distribueras över hela riket, och det är även dessa två som har högst upplagor. Kvällstidningarnas 
finansiering skiljer sig från andra tidningar då dessa framförallt  finansieras via försäljningen av 
tidningen och inte via reklam och annonser som många andra (ibid.). 
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3. Tidigare forskning

I följande avsnitt kommer det att redogöras för två tidigare genomförda studier beträffande medias 
framställning av personer med funktionsnedsättning. Båda studierna fokuserar visserligen enbart på 
svensk television men dessa har valts på grund av att de ligger nära denna studies syfte samt att de 
ger  en  tydlig  bild  av  den  stereotypifiering  som förekommer  inom massmedia  framställning  av 
personer med funktionsnedsättning.

Blanck och Sellin (2002) har gjort en studie angående Svensk Televisions framställning av personer 
med  funktionsnedsättning  och  nedsatt  autonomi.  Utgångspunkten  i  denna  studie  har  varit 
frågeställningar  kring  hur  man  inom media  skildrar  personer  med  funktionshinder  och  nedsatt 
autonomi  samt  om den ändrade  politiska synen på funktionshindrade  visar  sig  även i  media.  I 
studien har de använt sig av kritisk diskursanalys, lingvistisk analys samt bildspråksanalys och har 
med hjälp av dessa analysformer undersökt diskursförändringar, skillnader mellan det manifesta och 
det  underliggande budskapen,  hur dessa personer skildras  som objekt  eller  subjekt,  hur språket 
används och vilka ordval man gör.  De har även genom bildspråksanalysen undersökt hur dessa 
personer framställs. 

Vid dessa analyser framkommer att det manifesta och de underliggande budskapen i tv-inslagen är 
avvikande från varandra där man i inslagen ger en bild av dessa personer som subjekt, man ger en 
positiv  bild  av  dessa  personer  och  deras  liv.  I  de underliggande budskapen kan  de urskilja  att 
personerna  här  istället  ses  som  objekt,  där  de  utmärks  som  beroende  och  osjälvständiga 
omsorgsmottagare.  Detta  visar  sig  även i  bildspråk-  och lingvistikanalysen där  man ofta  filmar 
personerna uppifrån vilket Blanck och Sellin menar tyder på ett tecken av maktutövande, dominans. 
Denna  ojämlikhet  i  maktbalansen  framkommer  även  av  ordvalen  där  Sveriges  Television 
övervägande använder ordet de framför orden för att beskriva dessa personer såsom handikappade 
eller  utvecklingsstörda.  Användandet  av  benämningar  som  de  handikappade blir  till  en 
stereotypifiering som ökar risken för diskriminering.

Att personer med funktionsnedsättning ofta gestaltas stereotypt och blir utsatta för diskriminering är 
också temat i nedan beskrivna studie där författaren kommit fram till  fyra kategorier stereotypa 
framställningar av personer med funktionsnedsättning.

Ljuslinder (2002) har i sin doktorsavhandling På nära håll är ingen normal reflekterat över att det 
råder en diskrepans mellan de mål som satts  upp inom handikappolitiken och hur de verkligen 
realiseras  i  samhället.  Trots  att  gällande  handikappolitiska  mål  förespråkar  ”Jämlikhet,  full 
delaktighet  och  självbestämmande”  (ibid,  s.10)  menar  Ljuslinder  (2002)  att  personer  med 
funktionsnedsättning utsätts för diskriminering dagligen. Eftersom massmedierna är en av de största 
politiska arenorna i vår tid så har Ljuslinder (2002) valt att studera dessa. Studien avsåg att besvara 
frågeställningar  kring  vilken  roll  massmedierna  spelar  när  det  gäller  att  realisera  de 
handikappolitiska målen.

Ljuslinder (2002) har genomfört både kvalitativa och kvantitativa studier av över 2000 program om 
funktionshinder  och  handikapp  som sänts  i  Sveriges  Television  under  åren  1956 till  2000 och 
kommer bland mycket  annat  fram till  att  Sveriges  Television ofta  presenterar  funktionsnedsatta 
personer i form av stereotypa porträtt. Personer med funktionsnedsättning presenteras till stor del 
enbart  som  antingen  sin  specifika  funktionsnedsättning  till  exempel  rullstolsburen  eller  ”som 
representant för en grupp som kallas De funktionshindrade” (ibid. s.128). 
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Personens identitet suddas ut och denne blir till  en funktionshindrad.  I  studien framkommer det 
också att Sveriges Television visserligen inte bryter mot politiska mål och gällande lagar men att 
faktorer såsom de vanligt förekommande stereotypa presentationerna av funktionsnedsatta faktiskt 
bidrar till att upprätthålla dessa. Detta är dock inte unikt för Sveriges Television utan förekommer 
även i andra massmedier.

De funktionsnedsatta  personerna  i  de  studerade  programmen ”gestaltas  nämligen  för  det  mesta 
antingen som hjältar, offer, skurkar, infantiler, eller görs till spektakel” (ibid, s.118). Ljuslinder har 
valt att förklara de fyra stereotyperna hjältar, offer, skurkar samt infantiler på följande sätt : Hjältar 
är personer som lyckas uppnå eller genomföra något som omgivningen inte förväntat sig av någon 
med den funktionsnedsättningen.  Offer är personer som på grund av de funktionsnedsättningar de 
har ses som utsatta för både orättvisor och förtryck.  Skurkar är personer som, oftast på grund av 
psykiska  funktionsnedsättningar,  utför  brott  som kan  anses  härröra  till  funktionsnedsättningen. 
Infantiler är personer som på grund av sin funktionsnedsättning antas vara lika vårdkrävande som 
små barn och därför behöver hand om (ibid. s.118-127).
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4. Teoretiska utgångspunkter

I följande avsnitt kommer vi först och främst att lägga fram den huvudsakliga teorin stigma för att 
sedan  komma  in  på  ämnet  identitet.  Till  sist  kommer  ett  stycke  om massmediernas  roll  som 
opinionsbildare. Vi vill i detta avsnitt visa på innebörden av våra teoretiska utgångspunkter för att 
senare i analysen applicera dem på vårt empiriska material.

4.1 Stigma
Följande framställning bygger på den numera klassiska boken Stigma av Goffman (2006) i vilken 
han redogör för sina teorier om stigma:

Begreppet stigma kommer i sin tidigaste form från de gamla grekerna och innebär ett kroppsligt 
tecken för att visa någonting negativt om en persons moraliska status. På den tiden brändes antingen 
tecknet på eller skars in i personens kropp och fungerade som en slags signal till andra människor 
att bäraren var exempelvis en brottsling eller förrädare. Under kristen tid fick begreppet stigma två 
nya betydelser. Den ena var rodnader, och eventuellt även blödningar, vid platser på kroppen som 
motsvarade de skador  Jesus åsamkades vid korsfästelsen.  Den andra var  ”kroppsliga tecken på 
fysiska  rubbningar” (Goffman,  2006  s.11) såsom medfödda missbildningar  eller  avsaknaden av 
lemmar. Dessa historiska betydelser lever till viss del kvar inom grenar av kristen tro men fick i 
samband med Goffmans bok en modernare betydelse. Goffman urskiljer tre typer av stigman; Den 
första  är  kroppsliga missbildningar.  Den andra är  fläckar  på den personliga karaktären,  så  som 
kriminalitet och homosexualitet.  Den tredje är tribala stigman så som ras, hudfärg och medfödd 
religion. Goffman använder begreppet stigma som ”en egenskap som är djupt misskrediterande” 
(ibid, s.12) och som innebär att en person inte fullt ut kan accepteras socialt. Även om inget märke 
numera  placeras  på personer  så  fungerar  fysiska och  psykiska  sjukdomar och defekter  som ett 
stigma, oavsett om de är synliga eller dolda för ögat. Vetskapen om exempelvis en psykisk sjukdom 
räcker för att personen skall kunna bli misskrediterad. Att en människa blir stigmatiserad har alltså 
att göra med det som räknas till normalt eller inte i ett samhälle. 

Vad som är normalt eller inte kan definieras olika beroende på vilket samhälle man lever i och detta 
kan även påverka på vilket sätt stigmatiseringen ter sig. En viss typ av avvikelse blir till ett stigma i 
ett visst samhälle men behöver för den delen inte bli det i ett annat, en defekt enligt ett samhälles 
normer kanske inte är en defekt enligt ett annat samhälles normer. Invånare i ett samhälle har bildat 
uppfattningar om att människor bör vara eller se ut på ett visst sätt och stämplar de personer som är 
annorlunda än det som ses som det normala. Goffman menar att samhällets fastställda normer gör 
att vi kan döma ut personer som avvikande redan första gången vi ser dem. När vi dömer människor 
på det här sättet grupperar vi dem i kategorier. Den kategori vi placerar någon inom blir dennes 
virtuella identitet, alltså hur vi tror att denne är. Det finns en diskrepans mellan den stigmatiserades 
virtuella  identitet,  det  vill  säga den identitet  omgivningen tillskrivit  denne,  och dennes  faktiska 
identitet. Goffman menar även att personer som är stigmatiserad har en benägenhet att dela dessa 
åsikter om sig själv och andra i samma situation. Människor som är stigmatiserade har ofta samma 
värderingar som det övriga samhället, och detta bidrar till en skamkänsla hos den stigmatiserade 
personen och det är, enligt Goffman, därför vanligt att en person med ett stigma försöker tränga bort 
denna defekt eller onormala egenskap genom att låtsas att den inte finns. 
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4.2 Identitet
Nedan följer en kort redogörelse över begreppet identitet. För att möjliggöra diskussion av detta i 
analysen är det nödvändigt med en förklaring av begreppets innebörd. 

För att förklara identitetstermen är det nödvändigt att beskriva socialisationsprocessen. Människor 
får från födseln lära sig av sin omgivning hur samhället man lever i fungerar med tillhörande regler, 
värderingar och normer och det är detta man kallar en socialisationsprocess. Denna socialisation 
pågår  under  resten av livet,  eftersom både  samhället  och människorna i  det  förändras  över  tid 
(Helkama  mfl.  2004).  Det  är  i  socialisationsprocessen  och  därmed  i  interaktionen  med  andra 
människor  som våra identiteter  skapas  (Tornstam, 2005).  Giddens  (2003) beskriver  att  identitet 
utgörs  av  människors  originella  karaktärsdrag  eller  egenskaper  och  har  även  att  göra  med 
människors  uppfattning  om  sig  själv.  Deras  självbild  beror  på  vad  individen  själv  ser  som 
meningsfullt eller betydelsefullt. 

Svedberg (2007) beskriver att identitet går att se som ett samlingsbegrepp för förmågor knutna till 
individen. Trost och Levin (2004 s.162) väljer att dela in identitet i fyra slag: 1. Universella ord, så 
som  ålder  och  kön.  2.  Namn.  3.  Titlar,  exempelvis  bundna  till  yrke  och  utbildning.  4. 
Relationskategorier, så som patient och kund. Enligt Trost och Levin har en person flera av dessa 
fyra slags identiteter samtidigt då man exempelvis alltid har ett kön, en ålder och ett namn. Till 
dessa  skall  även  läggas  de  identiteter  som uppstår  i  relationer  med  andra.  I  mötet  med  andra 
människor attribuerar man varandra identiteter som baseras på det yttre, kroppsliga utseendet, vilket 
Giddens (2003) benämner social identitet. Det som sker i mötet med andra människor är det som 
gör ens självbild  till  vad den är.  Människors självbild mynnar ut  i  deras jagidentitet  och är de 
egenskaper  människor  har  som gör  dem till  en  unik  individ,  det  som skiljer  dem från  andra 
människor (Krekula, 2006). Detta är något även Giddens (2003) behandlar men kallar detta den 
personliga identiteten.  Människors identitet formas och påverkas alltså av samhällets struktur och 
människorna i samhället.

4.3 Stereotyper i media
Nedan  följer  en  redogörelse  över  medias  möjlighet  att  påverka  samhällets  uppfattningar  och 
värderingar. Detta avsnitt har som syfte att visa på medias makt för att möjliggöra analys i fråga om 
att när media använder termen rullstolsburen i sådana sammanhang som är stigmatiserande kan det 
leda till att allmänheten får en uppfattning om att det är rätt att göra det samt att det upprätthåller 
stigmat för dessa personer.

Att media har makt har bland annat uppmärksammats i Maktutredningen där media benämns som 
det ”tredje maktcentrat i Sverige” (SOU 2006:21 s.4) och brukar ibland även benämnas ”den tredje 
stadsmakten”.  Det  riktas  en  viss  kritik  mot  medierna  i  allmänhet  då  man  menar  att  de  hellre 
granskar andras roll som maktutövare än sin egen roll som reproducenter och upprätthållare av de 
normer och värderingar som samhället har. Här spelar media en stor roll men kan dock inte ses som 
ensamt ansvariga.  Det politiska systemet,  skolan och marknaden har bidragit  till  att  skapa eller 
upprätthålla den bild av stereotyper, vad som är rätt och fel, normalt eller onormalt och har därmed 
socialiserat  våra  journalister (ibid).  Denna  bild  följer  sedan  journalisterna  i  sitt  arbete  och 
återspeglas i de artiklar och reportage som når oss via tidningar och television. 
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Enligt  Utredningen  om  makt,  integration  och  strukturell  diskriminering  (SOU  2006:21)  får 
medborgarna i allmänhet en stor del av sina faktakunskaper från medias rapportering. Media är en 
betydande källa för kunskap om det som vi inte tidigare vet någonting om. När media väljer hur de 
beskriver något har de medierna makten att påverka vår uppfattning om vad som skall ses som 
normalt och onormalt. Genom ordval och val av det sammanhang som något framställs kan media 
väcka exempelvis medlidande eller avsky hos läsaren och därigenom påverka hur vi känner för 
något (ibid). Integrationspolitiska maktutredningen (SOU 2004:48) slår fast att media i högre grad 
bidrar till att upprätthålla stereotyper än att skapa nya bilder. När man stereotypt lyfter fram någon 
grupp individer som har någonting gemensamt på ett sådant sätt som om de alla vore likadana tar 
man ifrån individen dess identitet vilket innebär att man snarare ser personen som ett objekt än som 
en  individ.  Reduceringen från  person till  objekt  bidrar  till  en  ökad utsatthet  och kan  begränsa 
individens makt över sitt eget liv (SOU 2008:5).
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5. Metod

I detta avsnitt kommer en redogörelse för kritisk diskursanalys vilken är den metod som använts till 
analysen i denna studie. Då kritisk diskursanalys är en av flera inriktningar inom diskursanalysen så 
börjar  vi  avsnittet  med  en  kort  presentation  av  metoden  diskursanalys.  I  avsnittets  sista  del 
presenteras tillvägagångssättet för insamlandet av den data som ligger till grund för denna studie.

5.1 Diskursanalys
När man använder sig av diskursanalys vid forskning innebär det att man studerar vilka innebörder 
som skapas med hjälp av språket när det används i tal och skrift (Alvesson & Sköldberg, 2008). 
Dahlborg Lyckhage (2006) menar att det är i språket man kan se normer och värderingar framträda. 
I  diskursanalysen  är  språket  som  används  tidigare  konstruerat  och  upprätthåller  de  gällande 
värderingarna  men även själv  konstruerande  då det  också  kan medverka  till  att  förändra  dessa 
värderingar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). En text kan ur ett grammatiskt perspektiv ses 
som en  samling  ord men man kan även se  till  textens  budskap och anledningen till  att  texten 
skrivits. Börjesson (2009 s.16) beskriver det som att ”texterna finns i verkligheten, samtidigt som 
dess innehåll föreställer verklighet”.

Börjesson (2009) menar att även om man kan förvänta sig att vissa texters innehåll ligger närmare 
sanningen än andra så representerar varje text sin egen sanning och sin egen verklighet. Vid en 
diskursanalys har en artikel i skvallerpressen lika stort värde som texten i en SOU-rapport då båda 
anses representera den verklighet och de former den uppkommit inom (ibid.). Inom diskursanalysen 
finns olika inriktningar men grunden i alla dessa inriktningar är densamma och handlar om hur man 
skall förstå språket, hur detta ter sig i samhället, vilka konsekvenser språkbruket får samt hur det 
skulle  kunna  förändras.  De  inriktningar  som nämns  är  diskursteori,  diskurspsykologi  och  den 
kritiska diskursanalysen. Den kritiska diskursanalysen gör lingvistiska studier av språket i texter, 
vilket varken diskursteorin eller den diskurspsykologiska inriktningen gör (Winther Jørgensen & 
Phillips,  2000).  Då  denna  studie  går  ut  på  att  studera  språket,  hur  ord  används  och  i  vilka 
sammanhang,  är  den  kritiska  diskursanalysen  den  företrädesvis  lämpligaste  inriktningen  att 
använda.

5.2 Kritisk diskursanalys
Den kritiska diskursanalysen lämpar sig väl att  använda vid textanalyser (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000) och beskrivs av Berglez (2007) som en metod för att analysera nyhetspress ur ett 
kritisk perspektiv. Detta innebär att man inte bara ser till de skrivna orden utan även till anledningen 
att texten blivit just som den är, genom att se vilken diskurs den är skapad inom och vilka ideologier 
som kan ligga bakom. Berglez (2007) menar att man så långt det är möjligt skall ta hänsyn till under 
vilka former texten framställts då till exempel politiska och ideologiska skäl kan ligga bakom dem. 
Utformningen av en text kan å ena sidan spegla sociala fenomen som åsikter och värderingar som 
finns hos författaren och det samhälle denne befinner sig i, men kan å andra sidan även bidraga till 
att skapa sociala fenomen (ibid.).
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I den kritiska diskursanalysen använder man teori och empiri vid studier av diskurser och ställer 
detta i relation till sociala sammanhangs utveckling. Diskursiva praktiker innebär framställandet av 
texter och konsumtionen av dem. Inom den kritiska diskursanalysen vill man framhålla diskursiva 
praktikers ideologiska effekter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s. 69), där man menar att de 
diskursiva praktikerna konstruerar olika maktskillnader mellan olika sociala grupper. Denna skeva 
maktfördelning är något som man vill visa på för att kunna få till en förändring. I en textanalys vill 
man visa på hur diskurserna uttrycks och vilka konsekvenser dessa uttryckssätt kan få (Winther 
Jørgensen & Phillips,  2000). Dahlborg Lyckhage (2006) påpekar att  det  är  av stor vikt att man 
granskar  metaforer  och  ordval  när  man genomför  en kritisk  diskursanalys.  Man söker  efter  de 
språkbruk som ter sig som självklara och ”Man är intresserad av hur vissa utsagor helt ”naturligt” 
blir accepterade som sanna och andra inte.” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s.28).

5.3 Litteratursökning
I  denna  studie  har  artiklar  från  Sveriges  två  största  kvällstidningar  (Hadenius  mfl.  2008) 
Aftonbladet och Expressen samlats in och analyserats. Anledningen till valet av dessa två tidningar 
är att de är de kvällstidningar som når ut över hela landet och som därmed är de potentiellt största 
opinionsbildarna och eventuellt har störst påverkan på allmänheten. Dessa tidningars webbupplagor 
har av bekvämlighetsskäl använts då det är snabbt och lätt att söka en förteckning över alla artiklar 
som innehåller  de  sökkriterier  som använts.  Då både  Aftonbladets  och  Expressens  sökmotorer 
stöder så kallade wildcards, (tecknet *), har sökbegreppet ” rullstolsbu*  ” använts eftersom detta 
täcker in begreppen rullstolsburen, rullstolsburna, rullstolsburne, rullstolsbundne, rullstolsbunden 
samt rullstolsbundna, samtidigt som det sållar bort rullstol och rullstolar då det är individen som är 
intressant att hitta någonting om och inte själva rullstolen i sig som hjälpmedel.  Som en första 
grovgallring har respektive tidnings avancerade sökfunktioner använts för att sortera ut de artiklar 
som fanns  under  rubriken  ”Nyheter”.  Nedan  beskrivs  tillvägagångssättet  som använts  på  varje 
webbsida:

Aftonbladet
Sökord: rullstolsbu*
Alternativ - Avdelningar: Nyheter, Sortering: Datum
Totalt antal träffar 2009-04-07: 151 stycken

Expressen
Sökord: rullstolsbu*
Avancerade alternativ – Avdelning: Nyheter, Sortering: Efter datum
Totalt antal träffar 2009-04-07: 102 stycken

Ett  medvetet  val  av  avgränsning  har  genomförts  där  artiklar  sökts  från  2009-04-07  och  tre  år 
tillbaka i tiden, det vill säga 2006-04-07. Denna tidsintervall valdes av begränsande skäl samt för att 
påvisa  antalet  artiklar  som matchar  sökkriterierna  under  en viss  tidsperiod. För  att  undvika  att 
erhålla inadekvata artiklar användes följande exklusionskriterium: artiklarnas innehåll måste skildra 
en eller flera personer som benämns rullstolsburna eller rullstolsbundna. Detta urval gjordes för att 
sålla  bort  artiklar  där  sökorden  enbart  funnits  med  i  samband  med  faktarutor  eller  andra 
ovidkommande  beskrivningar.  Utifrån  denna  sökning  och  gallring  uppkom  39  artiklar  från 
Aftonbladet  och  42  artiklar  från  Expressen,  alltså  totalt  81  artiklar  som låg  till  grund  för  vår 
granskning.
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6. Resultat och analys

I  detta  avsnitt  kommer  vi  att  presentera  det  material  som  framkommit  i  vår  studie.  Vid 
genomgången av det empiriska materialet upptäckte vi att dessa artiklar till stor del höll sig inom tre 
teman – brott,  orättvisor och olyckor.  Artiklarna delades upp i  fyra olika temagrupper eftersom 
dessa handlar om att man antingen blivit utsatt för ett  brott,  såsom rån, mord, trakasserier eller 
liknande,  orättvis  behandling,  till  exempel  då  någon  nekats  någonting  på  grund  av  sin 
funktionsnedsättning,  eller  att  man  hade  råkat  ut  för  en  olycka.  Det  skapades  även  en  fjärde 
temagrupp  med  benämningen  annat  där  övriga  artiklar  placerades.  Artiklarna  studerades  sedan 
utifrån dess övergripande kontext samt utifrån vilken betydelse benämningarna rullstolsburen och 
rullstolsbunden haft  i  texten.  I  de  studerade  artiklarna  förekom  alltså  både  benämningen 
rullstolsburen och benämningen  rullstolsbunden, i följande framställning kommer vi inte att göra 
någon skillnad dem emellan när det gäller betydelsen och användandet av dessa. 

Här nedan kommer resultatet att redovisas utifrån de fyra temagrupperna samt avslutningsvis en 
sammanfattning av det som uppkommit kring identiteter och rubriker. I slutet av varje del kommer 
det  resultat  som  framkommit  att  analyseras  med  utgångspunkt  i  Goffmans  teori  angående 
användandet av stigmatiserande termer samt stereotypt  framställande av identiteter.  Vi avser att 
beskriva  vad  som  framkommit  ur  studien  och  även  möjliga  orsaker  och  konsekvenser  av 
benämningen rullstolsburen i de två undersökta tidningarna. 

6.1 Utsatta för brott
En stor del av artiklarna, 29 av 81 (36%), gällde rapportering angående att någon rullstolsburen 
blivit utsatt  för någon form av brott.  Det faktum att någon var  rullstolsburen lyftes i  ett flertal 
tillfällen fram i nära samband med beskrivningen av det brott denne blivit utsatt för. Såsom i:

”Rullstolsburne Tore misshandlades av färdtjänstchaufför.” (Aftonbladet, 2007-03-23)

”Rånaren  låste  in  den  rullstolsburne  mannen  på  toaletten  och  länsade  hans  lägenhet.” 
(Expressen, 2008-10-11)

”Två  rullstolsburna  kvinnor  i  90-årsåldern  attackerades  av  mystiska  gärningsmän  i  sina 
hem.” (Expressen, 2007-08-30)

Ovanstående citat ger en indikation om hur det sett ut i flera artiklar. Det faktum att den drabbade är 
rullstolsburen anges  ofta  i  samma  mening  som  där  man  anger  typen  av  brott.  Även  vid 
rapporteringen där huvudsakligt fokus låg på förövaren kunde detta mönster återfinnas i bland annat 
följande citat:

”Adriana Almeida misstänks ha mördat sin make, den 54-årige rullstolsburne Renne Senna, 
som för ett och ett halvt år sedan kammade hem storvinsten i ett nationellt lotteri och blev 
miljonär.” (Expressen, 2007-12-31)

”Han är misstänkt för att under natten mot söndagen ha mördat en 65-årig, rullstolsburen 
man i Tyresö.” (Aftonbladet, 2006-05-02)
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”Eftersom Mijailo Mijailovic redan är dömd till livtids fängelse kan straffet inte förlängas av 
den grova misshandeln mot den rullstolsbunden patienten.” (Aftonbladet, 2006-11-10)

Även  om  artikeln  i  huvudsak  handlar  om  någon  förövare  lyfts  det  ändå  fram  att  offret  är 
rullstolsburen. Detta har synts i flera artiklar även de gånger offret inte funnits vidare beskriven i 
den resterande delen av artikeln.

När det gäller rapporteringen av tillfällen då personer i rullstol blivit utsatta för någon form av brott 
återfinns benämningen rullstolsburen i nära samband med beskrivningen av brottet, oftast intill en 
annan benämning av personens identitet.  Det tycks vara av stor vikt  för dessa två tidningar att 
påpeka att brottsoffren är rullstolsburna. Mer än en tredjedel av de artiklar som granskats handlar på 
ett eller annat sätt om rullstolsburna som brottsoffer. Detta resultat stämmer väl överens med det 
Ljuslinder kommit fram till i sina studier av Svensk Television, nämligen att personer med någon 
slags funktionsnedsättning ofta gestaltas som ett offer för någonting (se 3. Tidigare forskning, sid. 
10). En tänkbar anledning till detta skulle kunna vara att man vill appellera till potentiella kunders 
känslor, så att de tycker synd om offren, och därmed få dessa att köpa tidningen för att läsa om vad 
som drabbat  den rullstolsburne.  En annan tänkbar anledning kan dock vara att  den som skrivit 
artikeln själv  har  färgats  av den vanligt  förekommande bilden som Ljuslinder  menar  att  media 
presenterar och i och med detta ej reflekterat över sitt användande av benämningen rullstolsburen.

I en artikel angav man att en person var misstänkt för att ha mördat en rullstolsburen man. Denna 
användning av termen rullstolsburen kan vara värd att reflektera över angående funktionen av att 
använda ordet  i  artikeln  eller  inte.  Ingen annanstans  i  artikeln  nämner  man någonting  om den 
mördade mannen och en tänkbar anledning till detta användande skulle kunna vara att man, som 
Ljuslinder beskriver det, gärna lyfter fram rullstolsburna som offer (se 3. Tidigare forskning, sid. 
10). När personer, som redan ses som ett offer för orättvisor och förtryck i media, har blivit mördad 
används detta i artikeln på ett sådant sätt som kan leda till att upprätthålla den offerstämpel som 
finns i samband med benämningen rullstolsburen. Tätt som oftast framställs alltså dessa personer 
som offer, i och med detta skulle man kunna säga att ännu ett stigma skapas. 

6.2 Utsatta för orättvis behandling 
En stor del av artiklarna, 31 av 81 (38%) gällde rapporteringen av personer i rullstol som blivit 
utsatt  för någon form av orättvis  behandling,  såsom kränkningar med mera.  Vid flera av dessa 
tillfällen nämndes att personen var rullstolsburen i samma mening som man beskrev vad denne 
blivit utsatt för, och oftast då före personens för- och efternamn. I en artikel angående ett tillfälle då 
färdtjänstens tekniska hjälpmedel fallerat skriver Aftonbladet:

”Rullstolsburne Bertil Larsson, 71, fick vänta 1,5 timme i trappuppgången” (Aftonbladet, 
2007-10-04).

I ovanstående artikel anges alltså benämningen  rullstolsburne före personens för- och efternamn. 
Denna företeelse kan även ses i artiklar som:

”Påsken blev en mardröm för rullstolsburna Stefan Reitersjö i  Hammarby.   När hissen i 
huset gick sönder blev han fånge i sitt eget hem” (Expressen, 2008-03-24).
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”Under flera års tid har den lindrigt cp-skadade och rullstolsburne Fernando De Stefanis 
bollats  mellan  försäkringskassan  och  arbetsförmedlingen.  Han  har  varit  för  sjuk  för  att 
arbeta men för frisk för att vara sjukskriven” (Expressen, 2006-09-14).

”I  morgon  lyfter  planet.  Men  Fritidsresor  kan  inte  ordna  transferresan  på  Kreta  åt 
rullstolsburna  Veronica Hedenmark, 29” (Expressen, 2006-06-21).

En annan upptäckt  bland rapporteringen inom diskursen orättvis  behandling är  användandet  av 
ordet  trots,  detta innebär då att personen kan, inte kan eller råkat ut för någonting  trots att denne 
använder sig av rullstol. Några exempel på detta är:

”Cancersjuk och rullstolsburen. Trots det vägrar Kramfors kommun att hjälpa Märta Öström, 
85, så att hon får vatten in i sitt lilla hus” (Expressen, 2006-10-19).

”Jens Kölle föddes med ryggmärgsbråck och har varit rullstolsburen hela livet.  Trots det 
klarar han det mesta själv, med undantag för hushållsarbete” (Aftonbladet, 2006-10-02).

Det  faktum  att  personen  är  rullstolsburen  ställs  mot  något  annat  så  som  hjälpbehov  eller 
prestationsförmåga. I fallet med kvinnan i Kramfors får hon inte hjälp trots att hon är rullstolsburen 
och i fallet med Jens Kölle klarar han vissa saker själv trots att han är rullstolsburen. 

Goffman beskriver att när vi bedömer andra människor baserar vi det på de normer och värderingar 
som finns i  samhället  och därefter  placerar  dessa personer  i  olika kategorier  beroende på vilka 
egenskaper  de  döms utifrån  (se  4.1  Stigma,  sid.  12).  Utifrån den kategori  personen placerats  i 
tillskriver omgivningen denne en virtuell identitet,  alltså en uppfattning om hur denne förväntas 
vara  och  agera.  När  man i  artiklarna  benämner  personer  som använder  sig  av  en rullstol  som 
rullstolsburna kan man säga att de blivit placerade i en kategori, en kategori som tyder på att just 
dessa individer skiljer sig från andra personer. Med denna kategorisering följer en norm och ett 
förväntat beteende. Då någon benämns som rullstolsburen så får omgivningen en uppfattning om 
dennes begränsningar. Det uppstår en diskrepans mellan vad dessa personer egentligen klarar av och 
vad  andra  förväntar  sig.  Detta  innebär  alltså  att  benämningen  rullstolsburen blir  laddad  och 
associeras med någonting negativt. I och med detta kan man även säga att ett stigma skapas, som 
framkallar en syn på dessa personer om att de inte är som alla andra och genom att använda sig av 
ett sådant språkbruk i media leder även det till att man upprätthåller denna syn i samhället. 

Anledningen till att man i artiklarna benämner dessa personer som just rullstolsburna skulle kunna 
bero  på  att  man  vill  förstärka  nyheten.  Man  kan  tänka  sig  att  man  beskriver  individer  som 
rullstolsburna för att skapa en känsla hos läsaren om att det är ovanligt synd om denna person då det 
inte  bara var  en förskräcklig  händelse,  personen var  dessutom rullstolsburen.  Förutom att  detta 
förhöjer  nyheten  så  kan  det  också  bidra  till  att  upprätthålla  stigmatiseringen för  individer  som 
använder sig av en rullstol. Man skulle kunna se på detta såsom Ljuslinder gjort i sin avhandling (se 
3.  Tidigare forskning,  sid.  10) där det  beskrivs om olika slags stereotyper  som människor med 
funktionsnedsättningar  framställs  utefter.  Man  skulle  kunna  säga  att  man  ger  en  bild  av  dessa 
personer genom att framställa dem som stereotypen ”offer” när man i artiklarna trycker på att det 
faktiskt är rullstolsburna det handlar om.
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6.3 Rapporteringen av olyckor
En liten del,  9 av 81 (11%), av de granskade artiklarna handlade om personer som råkat ut för 
någon  form av  olycka.  Bland  dessa  gick  det  att  urskilja  två  skilda  inriktningar.  Den  ena  var 
situationer där det rapporterades om att en rullstolsburen råkat ut för en olycka, såsom:

”En rullstolsburen kvinnan blev på tisdagseftermiddagen påkörd av en sopbil i Göteborg.” 
(Aftonbladet, 2006-07-04)

”Den  rullstolsburen  kvinnan  hamnade  under  en  åkande  sopbil  men  klarade  sig  med 
skrapsår.” (Expressen, 2006-07-05)

I  dessa  artiklar  har  man  alltså  i  samband  med  beskrivningen  av  själva  olyckan  även  visat  att 
personerna det handlar om är rullstolsburna. Den andra inriktningen var att en olycka lett till att 
någon blivit rullstolsburen. Exempel på detta finner vi bland annat i en artikel som handlar om en 
man som attackerats av en rasande ko: 

”I dag är han rullstolsburen och kämpar för att komma tillbaka.” (Aftonbladet, 2007-01-18)

Eller som vid rapporteringen av en 15-årig flicka som fått ett blixtnedslag i sin mobiltelefon:

”Ett år senare är flickan rullstolsbunden, har fysiska, kognitiva och känslomässiga men efter 
händelsen.” (Aftonbladet, 2006-06-23)

I dessa artiklar lyfts det alltså fram att personerna blivit rullstolsburna till följd av en olycka, men 
det saknas en beskrivning av vilka skador som lett fram till att personerna numer använder sig av 
rullstol för att ta sig fram.

Vid rapporteringen av olyckor återfanns två typer av artiklar. Den ena gällde personer som redan var 
rullstolsburna när olyckan inträffade och den andra handlade om personer som blivit rullstolsburna 
till följd av en olycka. I de artiklar där sedan tidigare rullstolsburna personer råkat ut för olyckor 
finner man termen rullstolsburen i samband med beskrivningen av olyckan, oftast i samma mening. 
Att  påpeka  att  personen  som råkat  ut  för  olyckan  var  rullstolsburen  verkar  vara  av  stor  vikt. 
Alternativet att någonstans senare i artikeln påpeka att den drabbade var rullstolsburen återfanns 
inte i de granskade artiklarna utan detta kom redan i inledningen av den. Man kan här ifrågasätta om 
det egentligen tillfört artiklarna någonting att ange att den drabbade var rullstolsburen eller inte. I ett 
fåtal artiklar beskrevs hur själva rullstolen varit en bidragande faktor till olyckan exempelvis då en 
rullstol fastnade mot en hissvägg och en annan rullstol krokade fast i en förbipasserande lastbil. 
Men i de flesta artiklarna fanns inget som gick att utläsa som att själva rullstolsbundenheten haft 
någon inverkande faktor på olyckan och detta leder in på själva användandet av termen i dessa 
artiklar. Här kan man möjligtvis se Ljuslinders olika stereotyper och speciellt stereotypen ”offer” 
(se 3. Tidigare forskning, sid. 10) på samma sätt som med artiklarna som går under temat ”orättvis 
behandling”.  Man kan tänka sig  att  man i  dessa artiklar  tydligt  beskriver  att  dessa personer  är 
rullstolsburna av den anledningen att det skall skapa en starkare känsla för dessa personer och hur 
synd det är om dem. 
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I  de  artiklar  där  någon blivit  rullstolsburen  som en  följd  av  en  olycka  används termen för  att 
beskriva det som hänt i och med olyckan. Man har i dessa artiklar inte valt att skriva att personen 
blev rörelsehindrad eller på något annat sätt beskriva att personen till exempel fått sådana skador 
som lett till problem med att förflytta sig. Att vara rullstolsburen används alltså här som en orsak av 
olyckan, och inte som en benämning på användandet av det hjälpmedel som blivit nödvändigt efter 
skadorna  som  uppstod  vid  olyckan.  Ljuslinder  beskriver  i  sin  avhandling  hur  personer  oftast 
redogörs i media som sin funktionsnedsättning (se 3. Tidigare forskning, sid. 10). I dessa artiklar 
framställs  dessa  personer  på  ett  sådant  sätt  där  deras  funktionsnedsättning  alltså  vore 
”rullstolsburen” istället för att berätta om själva skadan såsom exempelvis ”förlamning”.

6.4 Övrig användning av termen rullstolsburen
Bland de artiklar som inte höll sig inom de tre teman som tidigare har redovisats upptäcktes inga 
innehållsmässiga mönster angående användningen av benämningen rullstolsburen utan innehållet i 
artiklarna varierade stort. I kontrast till den återkommande rapporteringen om rullstolsburna som 
offer  fanns  även en artikel  där  man valt  att  lyfta  fram att  den misstänkte  gärningsmannen var 
rullstolsburen:

”Polisen misstänker att den 81-årige rullstolsburne mannen högg ihjäl sin döva hustru. Men 
han minns inte längre vad som hände under bråket.” (Expressen, 2006-11-25)

I de flesta  av artiklarna i  denna kategori  återfanns  benämningen  rullstolsburen i  samband med 
någon form av presentation av den person som artikeln handlar om, men här fanns även en artikel 
där journalisten valt att lyfta fram att en misshandlad kvinnas anhöriga var rullstolsburna. Kvinnan, 
Louise, hade blivit utsatt för våld av sin hyresgäst och efter en kort presentation av Louise återfinns 
följande:

”Louise lever med sin make och pappa, båda handikappade och rullstolsburna, på en gård 
utanför Varberg.” (Expressen, 2006-08-17). 

Även här ses det återkommande mönstret att ange benämningen rullstolsburen i direkt anknytning 
till presentationen av personerna. Ett mönster som bröts endast vid ett fåtal fall bland de artiklar 
som ingick i granskningen.

Av resultatet framgår att man vid ett flertal gånger använder benämningen rullstolsburen som den 
enda  beskrivningen av  personernas  identitet  i  artiklarnas  rubriker.  Socialstyrelsen  beskriver  hur 
media genom de ordval de väljer att använda i sina skrivelser försöker att påverka läsarens reaktion 
på händelsen eller den nyhet som beskrivs (se 4.3 Stereotyper i media, sid. 13). När man använder 
benämningen rullstolsburen, istället för att skriva till exempel kvinna eller man, kan det resultera i 
att läsaren får en starkare känsla för händelsen då den upplevs vara allvarligare än om personen inte 
hade  använt  en  rullstol.  Socialstyrelsen  beskriver  även  att  medias  ordval  medverkar  till  att  de 
stereotyper  som redan  finns,  upprätthålls.  Man  menar  även  att  när  media  framhäver  en  grupp 
människor på ett stereotypt sätt kan det leda till att personens egen identitet kommer i skymundan 
och man ser på personen som ett objekt, som ett föremål hellre än en individ (se 4.3 Stereotyper i 
media, sid. 13). 
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Genom  att  beskriva  en  person  som  rullstolsburen på  bekostnad  av  en  annan  beskrivning  av 
identiteten, för att till exempel locka fler läsare, kan det bidra till att skapa andra konsekvenser för 
denna  person.  Personer  som använder  sig  av  en  rullstol  för  att  förflytta  sig  blir  tillskriven  en 
grupptillhörighet, de rullstolsburna. Man skulle kunna säga att detta leder till att dessa personer av 
allmänheten blir sedda som sin funktionsnedsättning istället för en individ. Anledningen till att man 
i rubrikerna beskriver dessa personer som en funktionsnedsättning skulle kunna vara att man vill 
vädja till läsarens känslor och man framställer personen som någon det är synd om, det ständiga 
offret, och skapar med det en syn som blir stigmatiserande för dessa personer. Att bli sedd som sitt 
funktionshinder snarare än som en person är något som Ljuslinder beskriver som att man suddar ut 
personens identitet. Personen blir osynliggjord och rubrikerna handlar snarare om ett subjekt, en 
funktionsnedsättning,  som råkat ut  för något (se 3. Tidigare forskning,  sid.  10).  Detta har stora 
likheter med det  Blanck och Sellin upptäckt vid analys  av Svensk Televisions framställande av 
person med funktionshinder. Den funktionshindrade ses som något beroende och hjälpbehövande 
medan dennes verkliga identitet helt läggs åt sidan (se 3. Tidigare forskning, sid. 10). 

En annan risk med användandet av stämpeln rullstolsburen som rubrikens enda beskrivning av den 
drabbades identitet är att den bild omvärlden har av rullstolsburna fastställs. De stereotyper som 
följer den stigmatiserande stämpeln rullstolsburen, exempelvis den offerroll Ljuslinder beskrivit (se 
3. Tidigare forskning, sid. 10), upprätthålls varje gång en rubrik av denna typ läses. Läsaren får sin 
bild  av rullstolsburna bekräftad när denne framförallt  ser  termen  rullstolsburen i  samband med 
olyckor, brott och orättvisor. Att detta förekommer i både televisionen och i våra kvällstidningar 
innebär att människor i allmänhet i stor utsträckning kommer i kontakt med sådan rapportering. 
Bilden av den rullstolsburne blir till bilden av ett offer. Ett icke-mänskligt objekt som råkat ut för 
händelser denna ej kunnat påverka.

6.5 Rullstolsburen som primär identitet
Benämningen  rullstolsburen  har  vid flera  tillfällen visat  sig  nära följa  personens  identitet.  Ofta 
anges detta före andra uppgifter om personens identitet, och det är inte ovanligt att benämningen 
kommer innan personens namn. Bland de artiklar vi granskat går det att läsa bland annat följande: 

”Tjuvarna valde sitt offer noggrant. De slog till mot rullstolsburen Ann-Christin Grönkvist, 
48” (Expressen, 2007-09-07).

”Föraren  gjorde  fel  när  han  av  säkerhetsskäl  nekade  rullstolsburne  komikern  Jesper 
Odelberg att åka med” (Aftonbladet, 2007-04-03).

”Rullstolsburne Tore Norberg fick så mycket stryk av färdtjänstens chaufför att han brast i 
gråt” (Expressen, 2007-03-23).

Här ser  vi  alltså  ett  antal  exempel  på hur journalister  valt  att  ange det  faktum att  personen är 
rullstolsburen  innan  de  anger  personens  namn,  ålder  eller  kön.  Det  faktum  att  benämningen 
rullstolsburen kommer som första beskrivning av en person syns även i artiklar där personen inte 
presenterats med namn, såsom:

”En rullstolsburen kvinnan blev på tisdagseftermiddagen påkörd av en sopbil i Göteborg” 
(Aftonbladet, 2006-07-04).
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”En rullstolsburen 80-årig kvinna glömdes bort - och tvingades sitta med värkande ben i 
rullstol i ett helt dygn i sin lägenhet i Mark, söder om Borås” (Expressen, 2009-03-13).

”Tre män i övre tonåren trängde sig in hos en rullstolsburen man och misshandlade honom” 
(Aftonbladet, 2009-03-13).

Vid  vår  granskning  av  artiklarna  framgick  att  det  var  tämligen  vanligt  att  journalister  angav 
rullstolsburen som den första benämningen vid beskrivningen av någons identitet. De exempel som 
angetts ovan ger en bild av hur det sett ut i 33 av de totalt 81 (41%) artiklar vi granskat. 

I  resultatet  framkommer  att  man  i  artiklarna  vissa  gånger  lyfter  fram  någon  person  som 
rullstolsburen även vid tillfällen då detta inte har med artikeln att göra. I en av artiklarna berättar 
man först om en person som blivit misshandlad för att senare berätta att hennes make och far är 
handikappade och rullstolsburna. Goffman beskriver hur de normer och värderingar som finns i 
samhället vi lever i gör att man när man ser personer som inte klassas som ”normal” kan placera 
dem  i  kategorin  avvikande  (se  4.1  Stigma,  sid.  12).  I  denna  artikel  lyfter  man  fram  att 
nyckelpersonens make och far är  rullstolsburna,  även fast  detta  faktum inte  har någonting med 
själva händelsen, misshandeln, att göra. Detta kan man tänka sig bero på att man ser deras avvikelse 
som något som är så naturligt annorlunda att man till och med påpekar det fast de inte är inblandade 
i händelsen. Genom att stämpla maken och fadern som rullstolsbundna torde författarens reagerat på 
samt valt att påpeka att dessa två personer var avvikande. Ett typexempel på Goffmans teori (se 4.1 
Stigma, sid. 12) där någon redan vid första anblicken anser att någon är avvikande och tilldelar 
denne stigmat rullstolsburen. En annan tänkbar anledning till att lyfta fram att maken och fadern var 
rullstolsburna går att  finna i  både Ljuslinder's och  Blanck & Sellin's resonemang angående den 
stereotypa synen på funktionshindrade som vårdkrävande och hjälplösa.  Alltså  att  kvinnan som 
behöver ta om hand om sin hjälplösa familj nu blivit utsatt för misshandel.

I en annan artikel beskriver man en man som misstänks ha mördat sin hustru. Man benämner i 
denna beskrivning mannen som rullstolsburen. Ljuslinder visar i sin avhandling att en av de fyra 
stereotyperna som man lyfter fram i media är ”infantiler” och pekar på att man ser på människor 
med funktionsnedsättning som att de har liknande vårdbehov som barn (se 3. Tidigare forskning, 
sid. 10). Man kan tänka sig att  anledningen till  att man i artikeln lyfter  fram att denna man är 
rullstolsburen beror på att man inte tror att en person som använder rullstol skulle vara kapabel till 
att göra något dylikt. Med utgångspunkt i Goffmans teorier om stigma (se 4.1 Stigma, sid. 12) kan 
man se detta som följande: Genom att välja att benämna någon som rullstolsburen i samband med 
det brott denne begått har man valt att placera denne i en viss kategori. Att man gjort detta torde 
tyda på att man vill påpeka att denne gjort något som personer inom denna kategori inte bör eller 
förväntas göra, ett avsteg från denna kategoris normer. När någon som stämplats som avvikande gör 
något som bryter mot det förväntade mönstret uppmärksammas alltså detta. 

6.6 Användandet av termen rullstolsburen i rubrikerna
Rubrikerna hos dessa två tidningar skilde sig från varandra. När det gäller Expressen förekom ett 
fåtal artiklar där den enda identitet som angavs i rubriken var rullstolsburen eller  rullstolsbunden. 
Dessa fyra rubriker var:

”Rullstolsburen rånad i sitt hem” (Expressen, 2008-10-11)
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”Rullstolsburen drunknade i å” (Expressen, 2008-05-20)

”Rullstolsbunden lämnad i tolv timmar” (Expressen, 2008-02-19)

"Rullstolsburen jagad av bilist" (Expressen, 2007-12-30)

De fyra rubrikerna innehåller alltså ingen annan identifiering av personerna såsom kön eller ålder. I 
Aftonbladet finns även där rubriker som anger personens identitet som rullstolsburen, men i dessa 
fanns  även  någonting  mer  om personens  identitet  i  samband  med  benämningen  rullstolsburen 
såsom:

"Rullstolsburen man fastnade i lastbil" (Aftonbladet, 2007-06-08)

"Rullstolsburen svensk kastades av planet" (Aftonbladet, 2006-08-27)

I dessa två artiklar har man alltså även angett kön eller nationalitet som identitet. Granskningen 
visade  även  att  Aftonbladet  var  mer  restriktiv  när  det  gällde  användandet  av  rullstolsburen i 
rubrikerna med tre tillfällen mot Expressens åtta tillfällen under samma tidsperiod.

Tornstam beskriver att det är i mötet med omvärlden som människor skapar sina identiteter. I mötet 
med omvärlden får man lära sig vad som är rätt och fel i det samhälle som man lever i. Man får 
även lära sig om hur man skall se ut och det är något som tillskrivs de människor som vi stöter på 
och detta bidrar alltså till att skapa människors sociala identitet (se 4.2 Identitet, sid. 13). En stor del 
av de kunskaper vi får om det samhälle vi lever i kommer från olika former av media. Språkbruket i 
dessa medier blir då av stor betydelse för skapandet av åsikter och kunskap samt upprätthållandet av 
värderingar. 

I resultatet framgår att i mer än var tredje av de granskade artiklarna benämns personen först och 
främst som rullstolsburen eller  rullstolsbunden. Detta sker oavsett om personen därefter benämns 
med namn eller någon annan identitet. Att använda rullstolsburen eller rullstolsbunden innan övriga 
identifieringar kan tolkas som att författaren medvetet vill lyfta fram att personen är rullstolsburen, 
alltså att det finns något avvikande och annorlunda hos denne. Goffman beskriver hur detta är ett 
sätt  att  placera  någon i  en kategori,  och med denna stigmatiserade  stämpeln  rullstolsburen har 
författaren redan här tillskrivit personen en virtuell identitet – en föreställning om hur individen är 
som person (se 4.1 Stigma, sid. 12).

När man först stämplar en individ som rullstolsburen och därmed alltså tillskriver denne till  en 
kategori, en virtuell identitet, och sedan anger personens namn kan man tänka sig att det därmed blir 
ett sätt att först visa att det finns något avvikande med personen; att denne är ”en sådan där” för att 
därefter presentera det som är unikt för individen, nämligen dennes namn. Detta ger en bild av att 
man har en uppfattning eller värdering att personen i första hand är en  rullstolsburen och i andra 
hand en unik individ. Detta leder oss åter igen in på Blanck och Sellins avhandling som visar hur 
personer med funktionsnedsättning ibland ses som vårdberoende, icke autonoma objekt istället för 
individer (se 3. Tidigare forskning, sid. 10). Goffman beskriver att stigmatiserade personer tar till 
sig av de åsikter och värderingar som det övriga samhället  har om dem. Detta kan leda till  att 
personer som använder rullstol även får en negativ syn på sig själv (se 4.1 Stigma, sid. 12).
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7. Diskussion

Detta avsnitt kommer att inledas med några reflektioner vi har angående kring det resultat som 
framkommit. Efter detta följer våra reflektioner över den metod vi använt oss av.

Syftet  med denna uppsats  var  att  undersöka hur användandet av termen  rullstolsburen i  de två 
kvällstidningarna blir ett stigma. I de undersökta artiklarna har man framställt termen rullstolsburen 
som om detta vore själva skadan, och inte ett hjälpmedel som man måste använda till resultat eller 
som följd av en viss skada. Rullstolen blir alltså en beskrivning av en funktionsnedsättning istället 
för  den  kroppsliga  funktionsnedsättningen  och  leder  därmed  till  att  personen  objektifieras  och 
enbart ses som sitt hjälpmedel, personens verkliga identitet åsidosätts. Man placerar personer som 
använder  rullstol  i  en kategori,  de rullstolsburna, och använder  denna benämning inom sådana 
diskurser som man kan tänka sig leder till att läsaren tycker mer synd om den utsatte personen än 
den annars hade gjort. Man skapar alltså med benämningen ett större medlidande än vad man hade 
gjort om det bara hade skrivits om en kvinna som råkat ut för någon sorts olycka. Användningen av 
termen  rullstolsburen kopplas  i  dessa sammanhang samman med situationer  där  man förväntas 
tycka synd om personen och detta skapar ett stigma.

När det gäller det resultat som framkommit vill vi belysa hur tidningarnas användning av termen 
rullstolsburen helt avidentifierar de personer som i artiklarna benämns på detta sätt. Med denna 
diskussion avser vi även att besvara de frågeställningar som legat till grund för studien, alltså i vilka 
sammanhang media  använder  termen  rullstolsburen och  om personernas  identitet  i  första  hand 
framställs  genom sin  funktionsnedsättning  eller  som en  ”person”.  Vår  studie  har  visat  att  den 
huvudsakliga användningen av termen rullstolsburen förekom inom diskurser där man rapporterade 
om att dessa personer blivit utsatta för brott eller orättvis behandling. I de granskade artiklarna fann 
vi  att  det  var  mycket  vanligt  att  man  placerade  termen  rullstolsburen före  personens  för-  och 
efternamn och i några fall ersattes personens identitet helt med termen rullstolsburen.

Vi hade även som utgångspunkt en hypotes om att media använder sig av termen rullstolsburen när 
någon blivit utsatt för någon form av brott eller orättvis behandling samt att media lägger större vikt 
vid  att  rapportera  att  personen  är  rullstolsburen  än  att  visa  deras  verkliga  identitet  genom att 
framställa denne som en person. Vi är medveten om att vår förförståelse och den bild vi haft sedan 
tidigare angående detta kan ha påverkat det resultat vi fick fram eftersom vi försökt att finna just 
detta vid tolkningen av materialet. Vi anser ändock att det finns tillräckligt underlag för att kunna 
säga att vår hypotes är bekräftad.

Vad är då nyttan med att lyfta fram de resultat vi funnit? Jo, förhoppningsvis får det dig som läser 
detta att reflektera nästa gång du ser eller hör termen rullstolsburen eller rullstolsbunden. Vi hoppas 
härmed kunna tillföra läsaren en medvetenhet om att detta förekommer i pressen. En medvetenhet 
om att det finns en person bakom termen rullstolsburen, en person som är precis lika mänsklig som 
den som i en annan artikel benämns som en 40-årig man. Men den 40-årige mannen kan gå med 
sina  egna  ben  och  blir  därför  istället  identifierad  med  både  kön  och  ålder  och  slipper  få  en 
stigmatiserande stämpel.

Medias  genomslagskraft  är  dock  så  stor  att  de  genom  att  reducera  användandet  av  termen 
rullstolsburen till situationer där det verkligen är relevant för händelsen, skulle kunna dra sitt strå 
till stacken när det gäller att minska stigmatiseringen av de personer som använder sig av rullstol. 
Folk blir överkörda, rånade och orättvist behandlade vare sig dom sitter i rullstol eller inte.
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Tänkvärt i detta är att inga av de 81 artiklar som granskats har benämnt något annat hjälpmedel än 
rullstolar. Vi sökte visserligen endast artiklar om rullstolsburna men i dessa fanns inte ett ord om 
glasögon, hörapparater, pacemakers eller andra hjälpmedel. Detta anser vi ge en indikation om att 
rullstolen har blivit ett starkare stigma än andra hjälpmedel. 

Valet att använda kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen som de enda källorna har både sina 
styrkor  och  sina  svagheter.  Det  är  förvisso  ett  ytterst  begränsat  urval  av  den  totala  mängden 
morgon- och kvällstidningar som finns att tillgå, dock är dessa två de kvällstidningar som når ut till 
flest  läsare  både  via  den  tryckta  tidningen  och  via  sina  hemsidor.  Med  största  sannolikhet  är 
rubriksättningen och artikelinnehållet i dessa två tidningar utformade för att locka till sig läsare och 
därmed generera vinster för ägarna, men då deras texter läses av miljontals personer som varje dag 
påverkas  av  dem så  ansåg  vi  dessa  vara  av  intresse.  Oavsett  om dessa  två  tidningar  utformar 
innehållet i artiklarna medvetet eller omedvetet kvarstår ändå det faktum att den bild som dessa 
tidningar målar upp blir vida spridd i vårt land.

Sökningen på  rullstolsbu* på de två tidningarnas webbsidor visade sig vara en bra metod för att 
finna artiklar med relevant innehåll. Sökbegreppet  rullstolsbu* innebar att vi kunde ta del av alla 
digitala  artiklar  som  tidningarna  publicerat  som  innehöll  termen  rullstolsburen, det  snarlika 
rullstolsbunden samt alla böjningar av dessa ord. Denna smala sökning innebär att vi inte granskat 
artiklar där man till exempel skrivit om personer i rullstol eller  rullstolsanvändare och liknande, 
detta är dock ett medvetet val som är baserat på uppsatsens syfte och frågeställningar.

För att hålla oss inom tämligen modern tid samt för att minska ned urvalet så valde vi att i ett första 
skede avgränsa oss till artiklar som var maximalt tre år gamla. Att avgränsningen föll sig just på tre 
år har ingen annan förklaring än att vi ville se hur stort antal artiklar denna avgränsning gav. Det 
visade sig då vara en lämplig avgränsning att endast gå tre år tillbaks i tiden eftersom de 81 artiklar 
som framkom efter gallringen visade sig vara en överskådlig mängd data att analysera under den tid 
vi hade till vårt förfogande. Under analysförfarandet fann vi att materialet lämpade sig väl att utföra 
en diskursanalys på eftersom vi kunde se tydliga gränser mellan de olika diskurser som flertalet 
artiklar höll sig inom. De tre huvudkategorierna brott, orättvisor och olyckor uppdagades tidigt i 
analysskedet och bekräftades allt mer ju djupare vi gick i vår analys. 
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Bilaga A - Artiklar från Aftonbladet.se
(sorterade efter datum – nyaste först)

Datum: 2009-03-13 
Rubrik: Fången i sin rullstol i ett dygn
Skriven av: Linda Hjerten
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4643078.ab

Datum: 2009-01-08 
Rubrik: Sammanbrott
Skriven av: Signaturen ”EF”
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4135477.ab

Datum: 2008-05-21
Rubrik: Tonåring misshandlade handikappad
Skriven av: Mattias Lönngren
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2510916.ab

Datum: 2008-02-06 
Rubrik: Sjuk? Nej, det ska inte löna sig!
Skriven av: Eva Buskas & Jens Kärrman 
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1775096.ab

Datum: 2007-12-30 
Rubrik: Kvinna i rullstol jagad av bil
Skriven av: TT
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1543183.ab

Datum: 2007-10-04 
Rubrik: Han tvingades vänta 1,5 timme i trapphus
Skriven av: Stefan Nordberg
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article928223.ab

Datum: 2007-09-06 
Rubrik: Han vägrades köpa Springsteen- biljetter
Skriven av: Hanna Lindblad
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article714861.ab

Datum: 2007-09-04 
Rubrik: ’Vård’ gav Sonja sår in till benet
Skriven av: Olle Castelius
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article696496.ab

Datum: 2007-08-10 
Rubrik: Läkaren trodde att stroke var knark
Skriven av: Olof Jönsson & Linda Nohrstedt
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article569754.ab
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Datum: 2007-06-08 
Rubrik: Rullstolsburen man fastnade i lastbil
Skriven av: Susanna Vidlund
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article499221.ab

Datum: 2007-04-03
Rubrik: Spårvägen ber Odelberg om ursäkt
Skriven av: Benny Öinert/TT & Bengt Nordin/TT
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article420232.ab

Datum: 2007-03-24 
Rubrik: Dömd pedofil på fri fot våldtog flicka
Skriven av: David Nannini Nilsson
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article416673.ab

Datum: 2007-03-23 
Rubrik: ”Chauffören boxar mot Tores ansikte”
Skriven av: Malin Axelsson
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article416182.ab

Datum: 2007-03-02 
Rubrik: Livstids fängelse för dubbelmord
Skriven av: TT
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article408417.ab

Datum: 2007-02-09 
Rubrik: 36-åringen ströp sin rullstolsbundna mor
Skriven av: David Nannini Nilsson
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article484527.ab

Datum: 2007-01-18
Rubrik: Kon krossade hans ryggrad
Skriven av: Tord Westlund
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article476220.ab

Datum: 2006-11-28 
Rubrik: Misshandlade sin handikappade mamma
Skriven av: Kajsa Sigvardsson
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article461303.ab

Datum: 2006-11-10 
Rubrik: Mijailovic dömd för misshandel
Skriven av: Susanna Vidlund 
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article455379.ab
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Datum: 2006-11-06 
Rubrik: ”Strumpmannen” fick 1,5 års fängelse
Skriven av: Erik Scherlund
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article453988.ab

Datum: 2006-11-04 
Rubrik: Mördade exflickvännen och ströp modern
Skriven av: Karin Östman
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article453460.ab 

Datum: 2006-11-02
Rubrik: Mijailovics förvandling
Skriven av: Lennart Håård 
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article452884.ab

Datum: 2006-10-02 
Rubrik: Hit men inte längre!
Skriven av: Nadia Bhere
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article441280.ab

Datum: 2006-09-24 
Rubrik: Maj får stöd av grannarna
Skriven av: Caroline Olsson & Daniel Wiklander
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article440278.ab

Datum: 2006-09-07 
Rubrik: Våldsman stal strumpbyxor
Skriven av: Linda Hjertén
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article435302.ab 

Datum: 2006-08-27 
Rubrik: Rullstolsburen svensk kastades av planet 
Skriven av: Caroline Olsson
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article432424.ab

Datum: 2006-07-04 
Rubrik: Kvinna i rullstol påkörd av sopbil
Skriven av: Robert Triches
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article391214.ab

Datum: 2006-06-23 
Rubrik: Blixten kan slå ner i mobilen
Skriven av: TT
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article388319.ab

- 31 -

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article388319.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article391214.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article432424.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article435302.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article440278.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article441280.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article452884.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article453460.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article453988.ab


Datum: 2006-06-14
Rubrik: 68-åring fast i hissen - i över tre dygn
Skriven av: Patrik Andersson
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article386040.ab

Datum: 2006-05-30 
Rubrik: De hånas för hur de ser ut
Skriven av: Lena Mellin
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/analys/lenamellin/article381929.ab

Datum: 2006-05-02 
Rubrik: Dödad med stekpanna
Skriven av: Per-Iwar Sohlström
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article374279.ab

Datum: 2006-05-01 
Rubrik: Man anhållen för mord i Tyresö
Skriven av: Robert Triches / TT
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article374146.ab 

Datum: 2007-11-16 
Rubrik: Rörelsehindrad – och diskriminerad
Skriven av: Elin Bohman
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1269528.ab

Datum: 2007-10-26 
Rubrik: Thess hyllar sin man efter 20 år som gifta
Skriven av: Agneta Wahlström
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1103248.ab

Datum: 2007-10-19 
Rubrik: Han får inte köra marathon
Skriven av: Susanna Vidlund
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1053224.ab

Datum: 2007-10-02 
Rubrik: Miss rullstol
Skriven av: Maria Hagström
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article910564.ab

Datum: 2007-08-03 
Rubrik: Försvunnen man hade låst in sig hos grannen
Skriven av: Yenz Öhman
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article561156.ab
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Datum: 2006-11-25 
Rubrik: Man gripen för mordbrand i Jordbro
Skriven av: TT
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article460509.ab

Datum: 2006-09-20 
Rubrik: Bilexplosion i Göteborg
Skriven av: M Carron & S Söderhjelm & T Johansson & C Olsson & D Wiklander
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article439185.ab

Datum: 2006-04-08 
Rubrik: Cp-skadade Amelia, 4, kunde ta sina första steg efter botoxbehandling
Skriven av: Jens Kärrman
Hämtad från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article368222.ab
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Bilaga B - Artiklar från Expressen.se
(sorterade efter datum – nyaste först)

Datum: 2009-04-01
Rubrik: Färdtjänstförare skällde ut 89-åring
Skriven av: TT
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.1518644

Datum: 2009-03-29
Rubrik: Måste stanna i mögligt hem
Skriven av: Gun Lauritzson 
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.1515706

Datum: 2008-03-25
Rubrik: Nu får Stefan äntligen komma ut
Skriven av: Tommy Schönstedt 
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.1096695

Datum: 2009-03-13
Rubrik: 80-åring i rullstol glömdes i ett dygn
Skriven av: TT
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.1497437

Datum: 2009-02-27
Rubrik: Missade begravning - färdtjänsten strulade
Skriven av: Behrang Behdjou 
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.1481649

Datum: 2008-10-11
Rubrik: Rullstolsburen rånad i sitt hem
Skriven av: Anna-Maria Carnhede
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.1330683

Datum: 2008-09-29
Rubrik: Skolor stänger ute rörelsehindrade
Skriven av: TT
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.1315562

Datum: 2008-05-20
Rubrik: Rullstolsburen drunknade i å
Skriven av: TT
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.1168710

Datum: 2008-03-24
Rubrik: Stefan är fånge i sin egen lägenhet
Skriven av: Therese Hansson
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.1095549
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Datum: 2008-02-19
Rubrik: Rullstolsbunden lämnad i tolv timmar
Skriven av: Rebecka Martikainen 
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.1053715

Datum: 2008-02-14
Rubrik: Snusloskor förbjuds i norska Kleppe
Skriven av: Behrang Behdjou
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.1047542

Datum: 2007-12-30
Rubrik: Rullstolsburen jagad av bilist
Skriven av: Behrang Behdjou 
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.984973

Datum: 2007-09-07
Rubrik: Tre inbrott på samma vecka
Skriven av: Lars Palmborg 
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.830228

Datum: 2007-08-30
Rubrik: Två 90-åringar attackerades i sina hem
Skriven av: Johan Darin 
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.819056

Datum: 2007-08-10
Rubrik: Jimmy, 20, förvandlades till vårdpaket
Skriven av: Johan Darin 
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.792738

Datum: 2007-03-23
Rubrik: Rullstolsburne Tore fick stryk av chaufför
Skriven av: Mattias Ek 
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.607065

Datum: 2007-02-09
Rubrik: 36-åring åtalad för dubbelmord
Skriven av: TT
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.550896

Datum: 2007-01-31
Rubrik: Lottomiljonär mördad - 29-årig änka gripen
Skriven av: Anja Eriksson 
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.539751
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Datum: 2007-01-08
Rubrik: Hawking planerar rymdfärd
Skriven av: TT
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.513529

Datum: 2007-01-06
Rubrik: Ellen vädjar om ny lag
Skriven av: Victoria Enqvist
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.511586

Datum: 2006-12-07
Rubrik: Sveket från McDonald's
Skriven av: Diamant Salihu
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.484774

Datum: 2006-12-06
Rubrik: Hamburgare förstörde hans liv
Skriven av: Ida Thellenberg 
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.483640

Datum: 2006-11-27
Rubrik: En dog efter brand i servicehus
Skriven av: Karin Wik 
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.475493

Datum: 2006-11-25
Rubrik: 60-åring gripen för mordbrand i Jordbro
Skriven av: TT
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.473666

Datum: 2006-11-25
Rubrik: Rullstolsburen 81-åring häktad för hustrumord
Skriven av: Micke Ölander 
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.473778

Datum: 2006-11-06
Rubrik: "Han är ju en skötsam kille"
Skriven av: Karl-Johan Karlsson 
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.456604

Datum: 2006-11-04
Rubrik: Mamman låg strypt
Skriven av: Lina Modin & Karl-Johan Karlsson & Mats Pettersson 
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.455380
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Datum: 2006-10-22
Rubrik: Nu vill skolan ha tillbaka Fernando
Skriven av: Sara Djurberg
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.445757

Datum: 2006-10-20
Rubrik: Anneli pratar igen efter 7 år
Skriven av: Sara Djurberg 
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.444336

Datum: 2006-10-20
Rubrik: De flydde för livet - Erik lämnades kvar
Skriven av: Diamant Salihu 
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.444305

Datum: 2006-10-20
Rubrik: Han lovar att hjälpa Märta
Skriven av: Magnus Hellberg
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.444366

Datum: 2006-10-19
Rubrik: Märta, 85, får inget vatten
Skriven av: Magnus Hellberg 
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.443602

Datum: 2006-10-15
Rubrik: De är fångar i sitt eget hem
Skriven av: Karl-Johan Karlsson 
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.440802

Datum: 2006-09-14
Rubrik: Nu lovas Fernando De Stefani jobb
Skriven av: Johannes Nesser 
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.417564

Datum: 2006-09-07
Rubrik: Strumporna i Örebro sitter säkert igen
Skriven av: Erik Pettersson
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.413491

Datum: 2006-08-17
Rubrik: Louise blev nerslagen av sin hyresgäst
Skriven av: Patrik Micu 
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.402227
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Datum: 2006-07-05
Rubrik: Rullstolsburen överkörd av sopbil
Skriven av: Thomas Pettersson 
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.381090

Datum: 2006-07-04
Rubrik: Rullstolsburen kvinna påkörd av sopbil
Skriven av: Ted Kudinoff 
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.380767

Datum: 2006-06-22
Rubrik: Nu får Veronica lyfta mot Kreta
Skriven av: Thomas Pettersson 
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.374794

Datum: 2006-06-21
Rubrik: Veronica får inte åka till Kreta
Skriven av: Thomas Pettersson 
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.374289

Datum: 2006-05-29
Rubrik: Man misshandlade sin 90-åriga mamma
Skriven av: Karin Fyrlund 
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.363140

Datum: 2006-05-01
Rubrik: Man anhållen för mordet på handikappad i Tyresö
Skriven av: Erik Pettersson 
Hämtad från: http://www.expressen.se/1.349232
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