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Abstract 
Uppsatsens syfte är att undersöka om personer inom autismspektrumet gestaltas på olika 

stereotypa sätt i svensk media, samt om det finns någon tydlig skillnad i public services och 

kvällspress sätt att representera personer inom autismspektrumet. Uppsatsen syftar även till att 

undersöka i vilken utsträckning personer med diagnoserna autism och aspergers själva får 

uttala sig i nyhetssammanhang i ämnen som rör autismspektrumet. Genom en kvantitativ 

innehållsanalys har vi studerat 200 artiklar från åren 2015, 2016 och 2017 från massmedierna 

Expressen, Aftonbladet, SVT samt SR. 

 

Studien utgår från två teoretiska ramverk. Dels kulturteoretikern Stuart Halls 

representationsteori som förklarar hur språk och kulturella “överenskommelser” ger mening 

till personer, händelser och objekt, vilket resulterar i hur vi ser vår omvärld. Dels 

medieforskaren Karin Ljuslinders beskrivning av olika stereotypa roller som media ofta 

tillskriver personer med funktionsvariationer, vilket bidrar till allmänna föreställningar om hur 

dessa individer är som människor. 

 

Resultaten visar att ungefär 50% av personer inom autismspektrumet gestaltas som “offer” i 

svensk media. I över 50% får andra källor, än personer inom autismspektrumet själva, komma 

till tals, det rör exempelvis myndigheter och organisationer. Kvällspress tenderar att använda 

sig av den stereotypa rollen “hjälten” i sportsammanhang i högre utsträckning än public 

service, i övrigt är skillnaden mellan de två inte särskilt utmärkande.  

 

Slutsatsen från studien är att personer inom autismspektrumet själva får uttala sig i 28% av 

fallen. Offerrollen är den vanligaste gestaltningen av dessa personer, och syns ofta i negativt 

vinklade nyheter. Negativt vinklade nyheter lockar till läsning, varför dessa nyheter premieras 

i nyhetsvärderingen. Att “hjälterollen” är vanligare i kvällspress kan bero på att kvällspress 

har ett kommersiellt drivande syfte och värderar elitpersoner och “nöjesnyheter” högre än vad 

public service gör. 

 

 

 

Nyckelord: autismspektrumet, aspergers syndrom, autism, representation, stereotypa roller, 

funktionsvariation, media 
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1. Inledning 
När vi inledde arbetet med denna uppsats var vi överens om att vi ville undersöka 

mediebilden av personer med psykiska funktionsvariationer. Då vi båda har erfarenhet av nära 

anhöriga som levt/lever med en eller flera psykiska funktionsvariationer, var vi nyfikna på hur 

media porträtterar denna grupp av människor.  

 

Världen av psykiska funktionsvariationer är dock stor och komplex, och det är i denna studie 

omöjligt att på ett rättvist sätt förstå och kartlägga alla diagnoser. Vi har därför avgränsat oss 

till att studera hur personer inom autismspektrumet (diagnoserna autism och aspergers 

syndrom) gestaltas i media genom en kvantitativ innehållsanalys av fyra svenska mediehus. 

Det finns mycket forskning om mediebilden av fysiska och psykiska funktionsvariationer 

(Ljuslinder 2002; Goulden et. al 2011; Belcher och Kimberly 2014). Med vår undersökning 

vill vi specifikt studera mediebilden av personer som lever med autism och aspergers. 

Anledningen till att vi valt just att inrikta oss på autismspektrumet är att det redan finns ett 

etablerat forskningsläge att utgå från. Studien syftar även till att få en överblick av hur bilden 

av dessa diagnoser ser ut i dagens media (åren 2015–2017). Vi kommer även studera 

eventuella likheter och skillnader av mediebilden av personer inom autismspektrumet i public 

service och kvällspress. 

 

Medier tenderar att ge personer med psykiska funktionsvariationer olika roller. Det kan vara 

att dessa personer gestaltas som farliga, offer eller att de på ett eller annat sätt förlöjligas på 

ett kränkande sätt. De här rollerna känner vi igen från klassiska sagor, och bygger på gamla 

myter. Enligt medieforskaren Karin Ljuslinder är de stereotypa och tillskrivs ofta just 

funktionsvarierade personer, oavsett genre (2002, 32–33). Ljuslinder har studerat fysiska och 

psykiska funktionsvariationer i SVT över tid. I vår studie kommer vi utgå från Ljuslinders 

beskrivningar av dessa stereotypa roller, dock kommer vi endast undersöka diagnoserna 

autism och aspergers. Just dessa diagnoser är av intresse då det skett en kraftig ökning av 

diagnoser inom autismspektrumet i Sverige. Epidemiologiforskaren Sebastian Lundström 

studerade, tillsammans med sina kollegor, den årliga förekomsten av autismsymptom och 

jämförde med registrerade diagnoser för autismspektrumstörningar hos barn under en tioårig 

period. Hans studie, från 2015, visade att antalet registrerade autismdiagnoser ökade från 

0,23% till 0,60% under de tio åren (Lundström et al., 2015, 1). Lundström menar att 

anledningen till ökningen kan bero på att underdiagnostisering minskat och att fler barn, som 
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tidigare fått andra diagnoser såsom psykos, språkstörningar och personlighetsstörningar, 

istället diagnostiserats med autismspektrumstörningar (2015, 5). 

 

Vanligt förekommande är att personer som lever med psykisk funktionsvariation sällan själva 

får uttala sig. Istället får dessa individer ofta agera som rekvisita för att illustrera en hel grupp 

människor. Ofta tillskrivs icke-funktionsvarierade expertroller, det kan röra sig om offentliga 

företrädare, läkare och politiker. Den diagnostiserade får därmed sällan själva äga sin egen 

historia (Ljuslinder, 2002, 71).  

 

Enligt riksförbundet Hjärnkoll, som arbetar för att förbättra attityder till psykisk ohälsa och 

psykisk funktionsvariation, råder okunskap om psykiska funktionsvariationer i samhället, och 

däribland i media, vilket är en av anledningarna till att dessa människor diskrimineras och 

missgynnas i Sverige (2017). 

 

Media har en viktig uppgift att synliggöra alla grupper av människor i samhället. Personer 

med psykiska funktionsvariationer är dock kraftigt underrepresenterade i media, menar 

riksförbundet Hjärnkoll (2017). Journalistikforskarna Gunnar Nygren och Lars Nord menar 

att det finns systematiska och strukturella skevheter i nyhetsprocesserna, vilket gör att grupper 

och delar av samhället missas i mediernas bevakning (2002, 29). 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna kvantitativa studie är att undersöka på vilket sätt personer inom 

autismspektrumet framställs i fyra svenska mediers nyhetsbevakning. Mediehusen vi har valt 

att studera är Expressen, Aftonbladet, Sveriges Television samt Sveriges Radio.  

Frågeställningar: 

• Vilka roller tillskrivs personer inom autismspektrumet i media?  

• Är det någon skillnad i gestaltningen av personer inom autismspektrumet mellan 

public service och kvällspress? (SVT:s och SR:s samt Expressens och Aftonbladets 

webbtidningar under 2015, 2016 och 2017 (fram till 2017-11-29) 

• I vilken utsträckning ges personer inom autismspektrumet utrymme att själva få 

komma till tals i webbtidningarna Aftonbladet, Expressen, SR och SVT under åren 

2015, 2016 och 2017 (fram till 2017-11-29)?   



7 
 

3. Begreppsdefinition 

Under arbetet med denna uppsats har vi upptäckt att världen av psykisk hälsa, sjukdom och 

funktionsvariation är komplex och det finns inte ett tydligt svar på hur man definierar de olika 

begreppen. En forskare kan använda begreppet “psykisk sjukdom” som ett övergripande 

begrepp för alla typer av psykiska diagnoser och funktionsvariationer, medan en annan 

forskare kan använda begreppet för att beskriva några specifika diagnoser. Dessutom 

använder även olika myndigheter och organisationer olika definitioner på begreppen. Vi har 

därför behövt bestämma oss för hur vi själva definierar de olika begreppen och gör således 

detta på följande sätt:  

 

Psykisk störning, förr kallat psykisk sjukdom eller mental sjukdom, är ett tillstånd som 

drabbar personligheten, känslolivet och hjärnans förmåga att tänka och tolka sinnesintryck. 

Exempel på psykisk störning är schizofreni och bipolär sjukdom. En psykisk störning kan 

bero på den psykiska utvecklingen, det kan vara medfött (Flyckt, 2017) men kan också utlösas 

till följd av bland annat missbruk - detta gäller psykotiska syndrom såsom schizofreni 

(Alphonce, 2011). En psykisk störning kan leda till psykiska funktionsvariationer (Flyckt, 

2017). 

 

Psykisk funktionsvariation (även kallat bland annat NPF, neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning, psykiska funktionshinder) kan uppstå till följd av sjukdom eller till följd 

av en medfödd eller förvärvad skada (Socialstyrelsen). En funktionsvariation kan försvåra för 

individen att leva ett “vanligt” liv och är inte statiskt utan varierar ofta över tiden. En person 

med psykisk funktionsvariation kan därför periodvis fungera som andra men ibland ha stora 

svårigheter i vardagslivet (Infotek). Exempel på psykiska funktionsvariation är autism, 

aspergers syndrom och atypisk autism, vilka går under paraplybegreppet autismspektrumet. 

 

Autismspektrum (eller autismspektrumtillstånd, ASD) är ett samlingsnamn för diagnoserna 

autism, aspergers och autism och räknas som psykiska funktionsvariationer (Walleborn, 

2017). Gemensamt för alla diagnoser inom autismspektrumet är begränsningar i social 

kommunikation och socialt samspel, och begränsande och upprepande mönster i beteenden, 

intressen och aktiviteter (Socialstyrelsen, 2016).  
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Intellektuell funktionsvariation (även kallat kognitiv funktionsvariation och förr kallat 

utvecklingsstörning) blandas ofta ihop med psykisk funktionsvariation. Skillnaden ligger i den 

kognitiva förmågan. För att få diagnosen intellektuell funktionsvariation krävs en 

intelligenskvot på 70 eller lägre (Kindwall, 2016). Ungefär en procent av Sveriges befolkning 

har en intellektuell funktionsvariation. 85% av alla dessa har en så kallad lindrig intellektuell 

funktionsvariation, vilket innebär att man kan lära sig läsa, skriva och räkna samt leva ett 

självständigt liv (Kindwall, 2016). Intellektuella funktionsvariationer syns ofta ihop med 

andra diagnoser, såsom autism. Man kan alltså ha autism tillsammans med en intellektuell 

funktionsvariation, som kan vara lindrig eller grav, vilket påverkar den kognitiva förmågan. 

 

I vår studie kommer vi konsekvent använda ordet “funktionsvarierad/funktionsvariation” 

istället för nära besläktade begrepp såsom “funktionsnedsatt” och “funktionshandikappad”, 

vilket kan anses vara problematiskt då det av vissa tolkas som värderande och exkluderande. 

Begreppet “funktionsvariation” anses dock vara ett värdeneutralt och mer inkluderande 

alternativ. Tanken är att alla människor har en uppsättning förmågor som kan variera av olika 

grad (NE). 

 

 

4. Bakgrund 

Media har en viktig uppgift att synliggöra alla grupper i samhället på ett korrekt och 

representativt sätt, däribland personer med psykiska funktionsvariationer. Riksförbundet 

Hjärnkoll, som är en intresseorganisation, har listat fem punkter som de menar visar på att 

media skapar en återkommande ”offerroll” i berättelser om personer med psykisk ohälsa och 

funktionsvariation (Riksförbundet Hjärnkoll, 2017) Dessa är: 

• Extremt lågt deltagande i media – kraftigt underrepresenterade i media. 

• Ensidig bild med fokus på sjukdom och problem. 

• Värderande ordval – tex. ”lider av” istället för ”lever med”, ”nedsatt/hindrad” istället 

för ”variation/funktionssätt”. 

• Karaktärer framställs som barnsliga/okunniga – framförallt i film. 

• Äger inte sin egen historia – får inte uttala sig själva, oftast är det istället personer i 

maktpositioner. 

Det är några av dessa punkter som vi ska pröva i vår kvantitativa innehållsanalys om hur 

personer inom autismspektrumet framställs i svensk media. 
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Autismspektrumet är ett paraplybegrepp som relativt nyligen blivit etablerat. 2013 släppte The 

American Psychiatric Association (APA) den femte upplagan av den statistiska 

klassifikationen med diagnoskoder, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 

även kallat DSM-5 (Dahlgren, 2015). DSM-5 är en manual som används över hela världen för 

att diagnostisera psykiska sjukdomar och utvecklingsrelaterade tillstånd (Kindvall, 2015). I 

den senaste upplagan av DSM-5 har autistiskt syndrom, aspergers syndrom och atypisk 

autism/autismliknande tillstånd förts samman till en övergripande autismdiagnos (Walleborn, 

2017).  

 

Autism är medfött och brukar visa sig redan vid mycket tidig ålder. Personer som lever med 

autism brukar ha svårigheter med social interaktion, kommunikation och 

föreställningsförmågan, vilket kan påverka beteende, lek och intressen. Dessa symptom är 

diagnosgrundande. För att få diagnosen autism krävs att dessa problem är så pass allvarliga att 

de påverkar vardagen, och symptomen ska synas redan innan tre års ålder. Många personer 

som har autism lever även med andra funktionsvariationer såsom epilepsi, syn- och 

hörselskador och intellektuella funktionsvariationer (förr kallat utvecklingstörningar). Det 

finns fler symptom som kan synas ihop med autism, såsom talsvårigheter, avvikande 

sinnesreaktioner, tics, självskadande beteenden och så vidare. Dessa symptom är dock inte 

diagnosgrundande, eftersom de även kan synas ihop med andra funktionsvariationer. 

Dessutom lever inte alla personer med autism med dessa symptom. Graden av autism varierar 

från person till person. Vissa kan behöva stöd, medan andra klarar av vardagen själva (Klasén 

McGrath, 2009; Zander, 2014). 

 

Stockholms läns upplysningssida inom sjukvård “Habilitering & hälsa” har listat 

diagnoskriterierna för autism, utifrån DSM-5. Graden av autism baseras utifrån en tabell som 

visar på hur hög eller låg svårighetsnivå den funktionsvarierade har, beroende på hur 

personens förmåga till social kommunikation samt på hur befintligheten av begränsade 

mönster i beteendet ser ut (Kindwall, 2015). Tabellen är uppdelad i två teman, en för social 

kommunikation och en för begränsade repetitiva beteenden. Inom båda dessa temat finns tre 

olika svårighetsgrader. En person som kan tala kompletta meningar samt engagera sig i 

kommunikation, men ömsesidigheten i konversationen uteblir “klassas” som nivå 1 på skalan 

för social kommunikation. Personen kan behöva stöd men är “normalbegåvad” om man 

jämför med de andra nivåerna. Försök att skaffa vänner kan också vara svårt för denna person 

då personen anses bete sig udda och vanligtvis misslyckas (Kindwall, 2015). En person som i 
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stort saknar begripligt tal, som endast reagerar på mycket tydligt märkbara sociala 

kontaktförsök, som väldigt sällan inför sociala interaktioner “klassas” som nivå 3. Nivå 3 är 

alltså den “grövsta” nivån av autism. En person inom nivå 1 på social kommunikation anses 

kräva stöd, personer inom nivå 2 “kräver omfattande stöd” och personer inom nivå 3 anses 

“kräva mycket omfattande stöd”. Likaså gäller nivåerna i skalan “begränsade repetitiva 

beteenden”. En person som inom denna skala är “klassad” som nivå 1 har tex svårigheter att 

skifta mellan aktiviteter, har ett oflexibelt uppförande, medför utmärkande störd 

funktionsförmåga i ett eller flera sammanhang samt har svårigheter med att planera och 

organisera som stör personens självständighet (Kindwall, 2015).  

 

Aspergers syndrom upptäcks ofta senare än autism. Diagnosen är ett autismliknande tillstånd 

som ingår i autismspektrumet, skillnaden är dock att symptomen ses hos personer som är 

normal-, eller högbegåvade och som inte har kommunikativa svårigheter. Däremot har 

personer med aspergers syndrom tydliga svårigheter med social interaktion och 

föreställningsförmågan, vilket påverkar beteende, fantasi och intressen. Många personer som 

lever med aspergers syndrom har även speciella intressen, som ofta byts ut under livets gång. 

Vissa individer behöver extra stöd, medan andra självständigt lever sina liv. Det är vanligt att 

man har svårigheter att förstå underliggande budskap såsom gester, miner, tonfall och 

satsmelodi hos andra människor. Trots att många med aspergers syndrom har en rik och 

korrekt vokabulär kan således social interaktion upplevas som svårt (Klasén McGrath, 2009). 

 

Atypisk autism är en diagnos som ges till den som inte uppfyller diagnosgrunderna för autism 

eller aspergers syndrom, men som har allvarliga problem med social interaktion, 

kommunikation och föreställningsförmåga (Klasén McGrath, 2009).  

 

För att begränsa vårt studieområde har vi alltså valt att fokusera på endast diagnoserna autism 

och asperger syndrom, eftersom atypisk autism på många sätt liknar de andra diagnoserna 

inom autismspektrumet.  

 

 

 

 

http://www.autism.se/atypisk_autism
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5. Tidigare forskning  
Utifrån forskningsläget, psykisk funktionsvariation samt mediebilden av psykisk 

funktionsvariation, har vi kunnat urskilja tre återkommande teman. Dessa är representationen 

av psykisk funktionsvariation i media, återkommande stereotypa roller av funktionsvarierade 

personer i media, samt vilka effekter medias representation och gestaltning av dessa personer 

har på publiken och samhället. En del av forskningen behandlar psykiska störningar, psykiska 

funktionsvariationer eller psykiska diagnoser i allmänhet, vilket också kan appliceras på vår 

studie av autismspektrumet. Psykiska störningar (sjukdomar) leder ofta till psykiska 

funktionsvariationer, däribland diagnoserna inom autismspektrumet, autism och aspergers 

syndrom. 

 

5.1 Representation av psykisk funktionsvariation i media 
Funktionsvarierade personer är kraftigt underrepresenterade i media. Detta konstaterar 

medieforskaren Karin Ljuslinder (2002, 32). Hon har studerat svensk public service-television 

under åren 1956–2000 genom en kvantitativ innehållsanalys. Detta dels för att kartlägga 

förekomsten och gestaltningen av funktionsvarierade och handikappfrågor i tv, dels för att öka 

kunskapen om massmediernas betydelse som kultur(re)producenter. Ljuslinder poängterar att 

funktionsvarierade personer i det närmsta är osynliga i medier som människor, men däremot 

ofta förekommer som “rekvisita”, då de gestaltas som sina funktionsvariationer (2002, 32). 

 

Ljuslinders studie visade att SVT inte fullföljt sändningsavtalet. 1–2 promille av SVT:s totala 

sändningstid utgjordes av program om och med funktionsvariationer under denna tid, vilket 

visar på en kraftig underrepresentation. Det finns nämligen en särskild paragraf i SVT:s 

sändningsavtal som belyser SVT:s ansvar för samhällskategorin funktionsvarierade (2002, 

160).  

 

Medieforskaren Robert Goulden undersökte, tillsammans med sina kollegor, genom en 

innehållsanalys av över 1000 artiklar hur brittisk media gestaltar psykiska störningar mellan 

åren 1992 och 2008. Hans utgångspunkt var att media var bidragande till stigmatisering av 

psykiska diagnoser. Gouldens analys visade att brittisk media under denna tid blev bättre på 

att avstigmatisera psykisk ohälsa och psykiska diagnoser, och att istället förklara dessa. Detta 

gällde dock bara för vissa diagnoser, såsom depression och annan psykisk ohälsa, psykiska 
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störningar såsom schizofreni var fortfarande stigmatiserade. Goulden undersökte också 

kopplingen mellan psykiska diagnoser och rapporteringen av våldsbrott i media. Studien 

visade inte på att våldsbrott som begåtts av individer med en psykisk störning är mer sannolik 

att rapporteras än sådana brott som begåtts av andra individer. Det brittiska universitetet 

Royal College of Psychiatrists har drivit flera kampanjer för att avstigmatisera psykisk ohälsa 

och störningar, och menar att problem ligger i hur våldsbrott som begåtts av individer med 

psykiska störningar rapporteras och det faktum att vissa psykiska störningar endast syns i 

media i dessa sammanhang (2011, 5).  

 

Rättspsykiatrikern Santhana Gunasekaran och beteendeforskaren Eddie Chaplin har kartlagt 

det internationella forskningsläget av autism och aspergers för att göra en generell bedömning 

av huruvida det finns en koppling mellan diagnoser inom autismspektrumet och kriminella 

handlingar. De har dels utgått från sina egna uppfattningar om medias bild av 

autismspektrumet, och dels från evidensbaserad forskning.  

 

Gunasekaran och Chaplin såg att den senaste forskningen inte tyder på att våldsbrott hos 

dessa individer skulle ha ökat jämfört med resten av befolkningen. Dock såg de att en individ 

som har flera psykiska diagnoser tillsammans kan öka risken för våld (2012, 308). 

 

Gunsekaran och Chaplins forskningsöversikt visar att det i vissa fall är “trendigt” i media att 

rapportera om brott som begåtts av personer inom autismspektrumet, ofta på ett sensationellt 

sätt (Gunsekaran och Chaplin, 2012, 308). De konstaterar också att medias rapportering 

speglar en oproportionerliga och ofta förolämpande bild av personer som har eller som antas 

ha psykiska funktionsvariationer eller psykiska störningar. Det som dock ofta inte får 

utrymme i media är att de flesta rapporterade brotten som involverar personer inom 

autismspektrumet, är brott som begås mot dem. Detta menar Gunasekaran och Chaplin är en 

komplicerad fråga som ofta går obemärkt förbi. Till de brott som det inte rapporteras om hör 

brott som begås av anhöriga, det kan gälla barna-och hedersmord av föräldrar till autistiska 

barn. Vidare skriver Gunasekaran och Chaplin om hur USA och Storbritannien nyligen har 

rapporterat om exorcism som i vissa fall har lett till död eller allvarligt lidande av människor 

som påstår att personer med autism är besatta (Gunsekaran och Chaplin, 2012, 308). 

 

Många av de brott som rapporteras i media är ofta associerade med autism eller aspergers 

syndrom på grund av deras avvikande “onormala” sätt att vara snarare än för brottets egna 
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betydelse, och ger därför en förutfattad mening om personer inom autismspektrumet. Enligt 

forskningen Gunasekaran och Chaplin studerat har många personer med autism också en 

intellektuell funktionsvariation och en andel av dessa kommer inte ha kapaciteten att förutspå 

konsekvenserna av sina handlingar (Gunsekaran och Chaplin, 2012, 308–309). 

 

På vilket sätt och i vilka sammanhang olika grupper presenteras i medier påverkar alltså 

allmänhetens bild av dessa grupper. Ljuslinder menar att massmedia har ett ansvar i vilka 

representationer och värderingar som reproduceras, eftersom dessa påverkar individer, kultur 

och samhälle (2002, 17).  

 

5.2 Stereotypa roller 
Sociologforskaren Marit Grönberg Eskel konstaterar att personer som lever med psykiska 

funktionsvariationer ofta är föremål för andras betraktelse, alltså utifrån hur andra personer 

ser på dem istället för hur de själva skulle beskriva sig. Grönberg Eskel har genom kvalitativa, 

semistrukturerade intervjuer, studerat på vilket sätt personer med psykiska 

funktionsvariationer skapar en upplevelse av att vara som andra, samt synen på psykisk 

funktionsvariation och kommit fram till bland annat följande; 

De har betraktats dels som farliga och irrationella, dels som i behov av skydd från 

skadlig miljö. Oförnuftig, icke-normal samt icke-botbar är även de begrepp som 

förekommit i beskrivningen av personerna (Grönberg Eskel, 2012, 50). 

Även i massmedia tilldelas personer med funktionsvariationer olika egenskaper. Ljuslinder 

menar att individen porträtteras i enlighet med stereotyper hämtade från sagans persongalleri 

och funktionsvariation framställs vidare som den allt överskuggande dimensionen av en 

enskild människas liv och identitet (2002, 161). 

 

Enligt Ljuslinder är de vanligaste stereotypa rollerna hjälten, offret, den farliga samt det eviga 

barnet (2002, 32). Det finns fler forskare som använt liknande roller såsom “geniet”, “den 

farlige” eller “spektaklet” (Goulden et. al. 2011; Belcher och Maich, 2014). Massmedia är 

starkt bidragande till allmänhetens stigmatiserande åsikter av människor med psykiska 

störningar, däribland autismspektrumet. Vanliga stereotyper är att dessa individer är farliga, 

oförutsägbara, inkompetenta, obotliga och märkliga (Goulden et. al, 2001, 1). Stereotyperna 

antas bygga på gamla myter och föreställningar och de har inte förändrats över tid på något 

anmärkningsvärt sätt (Ljuslinder, 2002, 33). Rollerna kan beskrivas på följande sätt; 



14 
 

 

Offret; har inte möjlighet att leva ett (enligt normen) normalt liv och klarar inte av 

vardagslivet. Livet för den funktionsvarierade personen framställs som en tragedi, till exempel 

kan hon vara ett offer för oförstående myndigheter. I berättelser om offret ligger fokus på det 

som inte fungerar i personens liv, och inte på det som fungerar bra (Ljuslinder, 2002, 33). 

 

Hjälten; är en stereotyp som överkommit alla hinder och därmed lyckas leva ett, enligt 

normen, “normalt” liv. Hon lever i en vardag som inte är anpassad för henne, men tack vare 

sin envishet och stora ansträngningar klarar hon av att få ett “drägligt” liv. Hjälten kan också 

vara en person som mot alla odds “botas” och därmed inte “är” sin funktionsvariation längre 

(Ljuslinder, 2002, 33). 

 

Den farliga; är våldsam, kriminell eller våldsbenägen. Ofta kan det röra sig om att ett brott har 

begåtts och att gärningsmannens psykiska välmående då anges som ett skäl till dennes 

våldsamma beteende. En bild som framkommer i kvällstidningarna är att personer med 

psykiska störningar (däribland autismspektrumet) är farliga och oberäkneliga, det vill säga 

personer som vi bör vara rädda för (Grönberg Eskel, 2010, 11). 

 

Barnet; är en annan vanlig stereotyp där den funktionsvarierade personen framställs som 

“spektakel”. Den här representationen är ett sorts kulturellt tillåtet, men inte politiskt korrekt, 

förlöjligande av funktionsvarierade (Ljuslinder, 2002, 34). 

 

Genom två empiriska studier undersökte psykologiforskarna Joachim Kimmerle och Ulrike 

Cress vilken inverkan tv och film har på människors kunskap om och inställning till psykiska 

störningar. Den kanske vanligaste stereotypa mediebilden av psykisk störning är den av den 

farlige, menar de. Kimmerle och Crass (2013) menar att denna bild inom populärkultur är 

mycket överdriven. De poängterar detta med en analys från 1997 av Diefenbach, där 2,2% av 

karaktärerna som skildrades på tv:s bästa sändningstid var psykiskt störda. Av dessa 

karaktärer visades 34% begå mord, våldtäkt eller våldsamma attacker. Dock uppvisade 

endast, vid denna tidpunkt, 3% av de psykiskt störda personerna i USA:s befolkning våldsamt 

beteende (2013, 933). 

 

Utbildningsforskarna Christina Belcher och Kimberly Maich har genom en innehållsanalys 

undersökt hur personer inom autismspektrumet gestaltas i populärkulturens olika medier, 
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såsom film, tv, romaner och bilderböcker (2014). De menar att de olika stereotypa rollerna 

också kan bero på vilken plattform de gestaltas i. I deras studie syns även en annan 

återkommande roll, nämligen den som geniet. Deras studie visade att karaktärer med 

diagnoser inom autismspektrumet på tv tenderar att skildras som genier, vilket gör att 

publiken strävar efter att vara som dem. Karaktärer i film tenderar att gestaltas som hjältar, 

vilka lyckas överkomma svårigheter och hinder. I romaner gestaltas personer inom 

autismspektrumet som komplexa och som brottas med vardagen och personer inom 

autismspektrumet tycktes skildras på ett mer kliniskt sätt i bilderböcker (2014, 97). Belcher 

och Maich menar vidare att hur personer representeras i media påverkar vår bild av 

verkligheten (2014, 109). 

 

5.3 Effekter på samhället och publiken 
Att porträttera personer med psykiska störningar är populärt i film och tv. Bilden som 

presenteras är dock ofta inkorrekt och stereotyp, vilket bidrar till att tv-tittare tenderar att 

utveckla negativa attityder mot psykiskt sjuka (Kimmerle och Cress, 2013, 940). 

 

Psykologiforskarna Joachim Kimmerle och Ulrike Cress har genom empiriska studier 

undersökt vilken inverkan media har på människors kunskap om och inställning till psykiska 

störningar. Studien visade att personer som oftare tittade på tv hade mindre kunskap om 

schizofreni. Personer som tittade på dokumentärfilmer hade mer kunskap om schizofreni, än 

de som tittade på film, även om båda filmerna innehöll samma information om den psykiska 

störningen. Personer som tittade på film kände även större obehag och negativa känslor för 

personer med schizofreni (931, 2013).  

 

Det ofta linjära berättandet och den ensidiga bilden som presenteras i media, bidrar också till 

att publiken ges mindre chans att själva bilda sig en uppfattning av personer med 

funktionsvariationer (Ljuslinder, 2002, 160-161). 

 

Ett exempel på detta är hur barn med diagnoser inom autismspektrumet uppfattas av sina 

klasskamrater. Ofta har klasskamraterna en redan bestämd bild av dem innan de fysiskt 

kommer in i klassrummet. Även lärare och personal i skolan har förutfattade uppfattningar om 

elever inom autismspektrumet, vilka grundas i populärkulturella referenser (Belcher och 

Maich, 2014, 98). 
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6. Teori 
I detta stycke presenteras de teoretiska ramverk vi utgått ifrån i denna studie. De teorier som 

uppsatsen utgår från är dels kulturteoretikern Stuart Halls representationsteori som förklarar 

hur språk och kulturella “överenskommelser” ger mening till personer, händelser och objekt, 

vilket påverkar hur vi ser vår omvärld. Dels medieforskaren Karin Ljuslinders beskrivning av 

olika stereotypa roller som media ofta tillskriver personer med funktionsvariationer, vilket 

bidrar till allmänna föreställningar om hur dessa individer är som människor. 

 

6.1 Representationsteori 
Hur vi uppfattar människor, företeelser och objekt beror på en gemensam “överenskommelse” 

i en kultur. Det menar kulturteoretikern Stuart Hall, som bland annat sammanställt sina 

kulturstudier i boken “Representation”. Där beskriver han olika verktyg för kultur- och 

medieforskning, bland annat för att kritiskt analysera medietexter och bilder. 

 

Representation är en del av meningen som föds genom språk. Vi använder tecken, 

organiserade i olika språk, för att kunna kommunicera meningsfullt med andra. Språket 

symboliserar, står för eller refererar till objekt, personer och händelser i den så kallade 

“verkliga” världen. Men språket kan också symbolisera abstrakta idéer och fantasivärldar, 

som inte är en del av den materiella världen. Men språket fungerar inte som en spegel av den 

“verkliga” världen - utan producerar betydelser. Dessa betydelser framställs alltså genom 

representation (Hall, 2013, 14). 

 

Representation klassificerar och organiserar världen i meningsfulla kategorier. Har vi en tanke 

om någonting, kan vi säga att vi känner till dess “mening”. Men vi kan inte kommunicera 

denna mening utan ett annat representationssystem - nämligen ett språk. Språk kan bara ge 

mening om vi har koder som gör det möjligt för oss att översätta våra tankar till språk. Dessa 

koder är avgörande för mening och representation, och har bildats av sociala konventioner. De 

är en viktig del av vår kultur och vår gemensamma “överenskommelse” som vi omedvetet lärt 

oss och som gjort oss till en del av vår kultur (Hall, 2013, 14). “Koderna” syns även i 

medialiserade budskap och påverkar hur mediekonsumenterna tar del av innehållet. 
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Hall exemplifierar ofta sin representationsteori med etniska skillnader och “annorlundaskap”, 

men menar att detta även är applicerbart på andra typer av “avvikelser”, såsom kön, klass, 

sexualitet samt funktionsvariationer (2013, 215).  

 

Personer som på något sätt avviker från normen, det vill säga det som separerar “Dem” från 

“Oss”, representeras på ett tvådelat sätt, som ofta är motsatserna till varandra. Det vill säga en 

avvikande person är bra/dålig, civiliserad/primitiv, ful/attraktiv och så vidare. De måste 

dessutom ofta vara båda ytterligheterna samtidigt (Hall, 2013, 219). Stereotypisering 

förminskar människor till några få, enkla, väsentliga karaktärsdrag. Således överdrivs och 

förenklas sådana drag, och dessa egenskaper representeras som om de vore en del av den 

människans natur (Hall, 2013, 247).  

 

Vidare upprätthåller stereotypisering en slags social och symbolisk ordning. Det sätter upp en 

gräns mellan “Oss och “Dem” och skiljer det “normala” från det “avvikande”, det “normala” 

från det “sjuka”, det “accepterade” från det “oaccepterade”, allt det som “passar in” från det 

som inte gör det. Således skapas en sorts föreställd gemenskap mellan alla de som är “Oss”, 

och skickar in alla de som på något sätt är annorlunda, alla “Dem”, i en symbolisk exil (Hall, 

2013, 248).   

 

6.2 Ljuslinders stereotypa roller 
Ljuslinder menar att det stereotypa berättandet förmodligen är det mest återkommande 

studieobjekt i tidigare undersökningar av medierepresentation av funktionsvarierade personer 

(2002, 118). Med stereotyper, menar Ljuslinder, att enskilda personer attribueras vissa 

överdrivet och noggrant formade kännetecknen och att det dessutom skapas en 

identitetskategori kring dessa personer, som anses ha samma kännetecken. I sina studier, 

stötte Ljuslinder ofta på tv-program och inslag som visade stereotyper som skulle kunna vara 

direkt hämtade ur Vladimir Propps klassiska kategorisering av aktörer i ryska folksagor.  

 

Vladimir Propps var en sovjetisk littraturvetare som analyserade ryska sagor. Han kom fram 

till 31 gemensamma drag av karaktärer vilka alla sagor var uppbyggda kring. Propps 

strukturerade karaktärisering av roller blev som en mall för Ljuslinder att arbeta från, då hon 

såg ett samband i hur SVT:s representationstrategier där funktionsvarierade personer 

gestaltades i stereotypiska avbildningar, oavsett tidsperiod och genre, och i hur Propps 
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karaktäriserade ryska sagofigurer. Hon menar att, som i sagorna, likväl som i 

medierepresetationen av funktionsvarierade, kan det röra sig om roller som hjältar, offer, 

skurkar, infantiler eller spektakel (Ljuslinder, 2002, 118). 

  

Ljuslinder såg fördelar Propps mall, vilken gjorde hennes material mer enkelt och 

lättöverskådligt när hon väl skulle skriva om sina iakttagelser, men hon såg också att det fanns 

en viss risk i det. Risken kan vara att materialet tvingas in i en förutbestämd kategori som 

Ljuslinder egentligen ville ta isär. Med detta i åtanke lät hon sig ändå för framställningens 

tydlighet lägga Propps mall över materialet, samtidigt som hon var noggrann med att 

poängtera att tv:s representationer är mycket mer komplexa än att det låter sig inordnas i 

entydiga kategorier (2002, 118). 

 

Precis som tidigare nämnt menar Ljuslinder att alla dessa stereotypa roller, som i hennes 

studier SVT målat upp, lätt kan urskiljas genom specifika kännetecken (2002, 118). Hjälten till 

exempel, menar Ljuslinder på att personen i fråga oftast skildras i en aktivitet eller ett arbete. 

Aktiviteten som utövas skulle inte väcka någon medieuppmärksamhet om den utfördes av en 

icke-funktionsvarierad person, men i och med funktionsvariationen anses personens utförande 

av kulturellt betraktande självklarheter, som en bedrift och får ett ökat sändningsvärde. 

Ljuslinder tar upp ett exempel från programmet Veckorevyn där det visas ett inslag som 

handlar om en förlamad ingenjör som trots sin förlamning bygger en elektronisk 

mätutrustning. Hon menar också att det är vanligt med hjälteberättelser om speciellt män, inte 

enbart en specialanpassad sysselsättning, utan speciellt funktionsvarierade män som har en 

anställning (Ljuslinder, 2002, 119).  

 

Ett vanligt förekommande ord i den här typen av sammanhang är “trots”. I Tv-nytt berättas om 

en man som “trots” sin totalförlamning jobbar som konstruktör, i Västnytt skildras mannen 

som “trots” sin funktionsvariation jobbar som flygkapten, rullstolsbundna Sondra som “trots” 

sin funktionsvariation arbetar som psykolog (Ljuslinder, 2002, 119). 

 

Ljuslinder nämner också andra vanliga sammanhang där “hjälten” gör sig synlig. Vanligt är 

att den funktionsvarierade personen gestaltas tillsammans med sin hjälpare, och i detta fall är 

det hjälparen som presenteras som hjälten. Ljuslinder beskriver också “offerhjälten” som en 

synlig variant av hjältehistorier. Här beskriver hon hur personen kan ha haft stora svårigheter 
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och hinder i vardagen med sin funktionsvariation men som trots detta har förändrat svåra 

situationer genom en kämparglöd och ett gott humör (Ljuslinder, 2002, 120).  

 

En annan vanlig stereotyp är “offret” (2002, 121). Här handlar det om historier där fokus 

ligger på orättvisor och förtryck. Personen med en funktionsvariation målas upp som ett offer 

för byråkrati, förtryck och diskriminering och beskrivs som utsatt och ofri. I jämförelse med 

hjälten ligger inte vinkeln på huruvida den funktionsvarierade kämpar för sin vardag. De 

första offerhistorierna som började dyka upp i tv var någon gång på 1970-talet. Berättelserna 

handlade i stora drag om den funktionsvarierades livssituation och hur personen ofta är 

missförstådd och känner sig förrådd på ett eller annat sätt av samhället. Ljuslinder tar upp ett 

exempel från ett inslag i Trafikmagasinet där en kvinna med en funktionsvariation berättar att 

hon ofta får vänta i timmar på handikappsparkeringen som många gånger är upptagna av 

andra icke-funktionsvarierade personers bilar (2002, 122). Kvinnan berättar också att detta tär 

på hennes ork och kraft eftersom hon ofta blir utsatt för skällsord när hon försöker prata och 

visa upp sitt tillstånd för personen med den felparkerade bilen (Ljuslinder, 2002, 122). 

 

Ljuslinder skriver också om “den infantila”, “barnet” som vi valt och kalla rollen,  som hon 

menar är en av de äldsta stereotyperna av funktionsvarierade personer (2002, 123). Det som 

enligt Ljuslinder kännetecknar “barnet” är karaktärsdrag som ovetande och själsligt omogen. 

Under 1950-talet kunde man ganska ofta se att funktionsvarierade framställts som det 

Ljuslinder kallar för infantila “vårdpaket”, det vill säga en person som är svårt sjuk och som 

helt saknar förmåga att klara sig själv. Det fanns självfallet funktionsvarierade som levde på 

institutioner och som i stort sätt inte kunde klara sig själva, men det fanns också andra 

funktionsvarierade som inte behövde vård men man gestaltade sällan den sidan i media. 

Ljuslinder tar upp olika exempel där hon anser att “den infantila” rollen gör sig synlig, och 

gemensamt för dessa exempel är att reportern i viss mån har beskrivit den funktionsvarierade 

på ett förlöjligande sätt som om personen var mindre intelligent. Hon förklarar också det som 

att reportern ibland inkräktar på de funktionsvarierades privatliv genom att ställa frågor som 

inte skulle ställts till icke-funktionsvarierade personer. 

 

“Skurken”, stereotypen som vi valt att kalla “den farlige”, menar Ljuslinder är en av de som 

är minst förekommande i hennes studie (2002, 125). Däremot nämner hon att det är snarare 

tvärtom i vad brittiska och amerikanska studier visar. Ljuslinder menar på att i hennes tidigare 

undersökningar av denna stereotyp, har rollen oftare dykt upp inom fiktionsprogram och 
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biofilmer än om hon jämför med faktagenrer som utgör majoriteten av vad hennes teoretiska 

material är baserat på (2002, 125). Däremot nämner Ljuslinder också att hon bara sett 

“skurken” i fiktionsprogram endast fåtal gånger. Endast i ett enda inslag hittar hon 

stereotypen där den funktionsvarierade porträtteras som “skurken”. I Aktuellt börjar ett inslag 

med: Två polismän och en sjukvårdare överfölls och knivskars av en psykisk sjuk man. Denna 

berättelse förklarar Ljuslinder som en traditionell berättelse med roller som offer, hjälte och 

skurk. Hon menar på att frågan är vem som har vilken roll och det klarläggs utifrån det 

perspektiv man beskådar berättelsen ifrån. Fokuset i inslaget är ställt mot de knivskurna 

poliserna som framställs som offer för en galning. Men det skulle likaväl ha kunnat vara den 

funktionsvarierade mannen som gestaltades som offer för polisernas inkräktande och 

våldförande. Perspektivet gör då att mannen framstår som “skurken” (Ljuslinder, 2002, 125–

126). 

 

Stuart Hall skriver återkommande om de koder i samhället som byggts upp med tiden och 

blivit en del i vårt berättande, normen, samhället och som präglar vårt språk. Det påverkar 

även hur vi ser på världen (2013,1). Ljuslinder är inne på samma spår när hon refererar till 

rehabiliteringsforskaren Claire Liachowitz. Liachowitz menar att stereotypa föreställningar 

om funktionsvarierade personer härstammar till stor del från myter och gamla föreställningar 

från tidigare tidsepoker (2002,126). Enligt Liachowitz förändras inte porträtten likväl som 

föreställningarna särskilt mycket över tiden. Anledningen är att detta upprepas och blir 

återkommande i det offentliga samtalet, inte minst i medier. Ljuslinder nämner 

kommunikationsforskaren Nancy Signorielli, som menar att representationen av 

funktionsvarierade personer inte kan förändras, om inte journalister och andra skribenter 

förhindrar att falla tillbaka på befintliga stereotypa porträtt. Det är sannolikt att stereotyperna 

överlever och används eftersom de följer de regler som i allmänhet alltid har använts för 

berättandet. Aktörer som vanligtvis används i detta sätt att berätta menar Ljuslinder är Propps 

regler, kategoriserade hjältarna, skurkarna och offren. Svårigheten ligger i att journalister, 

inom till exempel nyhetsgenren, har alldeles för lite tid att förändra och utveckla sitt 

berättande eftersom tidsschemat är så pressat. En nyhet ska bli klar så nära inpå sändning som 

möjligt vilket gör det lätt att journalister faller in på de berättarkoncept som de är vana att 

använda. Därmed löper det stor risk att det gamla myterna och föreställningarna fortgår och 

lever oreflekterade, på så sätt fortsätter detta sätt att berätta vidare, utan att någon journalist 

har haft det som avsikt eller själv skulle erkänna det (Ljuslinder, 2002, 126–127). 
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7. Metod 

7.1 Metod och genomförande 

För denna typ av undersökning anser vi att en kvantitativ innehållsanalys lämpar sig bäst, då 

vi analyserat ett stort material. En kvantitativ innehållsanalys har ett systematiskt upplägg som 

är nödvändigt för att kunna dra generella slutsatser av resultatet. Denna metod ger också 

möjlighet till välgrundade jämförelser mellan exempelvis olika medier och genrer. En 

kvantitativ innehållsanalys syftar alltid till att lyfta sig upp från det enskilda med sikte på det 

generella (Nilsson, 2010, 119). 

 

Det finns fyra begrepp som särskilt utmärker en kvantitativ innehållsanalys. Dessa är 

objektivitet, systematik, kvantitet samt manifest (Nilsson, 2010, 121). Objektivitet innebär en 

opartiskhet som möjliggör att andra forskare med samma förutsättningar ska komma fram till 

samma resultat. Systematik är en förutsättning för objektivitet. Tillvägagångssättet och 

urvalskriterier ska vara tydligt definierat och presenterat. Kvantitet innebär att variablerna 

som ingår i analysen ska kunna beskrivas kvantitativt, vilket gör att man kan fastställa statiska 

samband. Manifest innebär att material och resultat ska vara tydligt presenterat för att undvika 

möjligheten till dolda budskap och egna tolkningar (Nilsson, 2010, 122). 

 

En kvantitativ innehållsanalys genomförs genom att definiera ett forskningsproblem, definiera 

urval, definiera variabler och variabelvärden, konstruera ett kodschema, koda och därefter 

validera och analysera data (Nilsson, 2010, 127). Forskningsfrågorna översätts till variabler, 

med vilka man kan kvantifiera (mäta) relevanta egenskaper i innehållet. Detta kallas för 

operationalisering (Nilsson, 2010, 122).  I vår studie innebär detta att varje artikel har getts ett 

variabelvärde. Varje forskningsfråga har blivit en variabel, där de olika alternativen getts ett 

variabelvärde. Vår urvalsteknik av variablerna liknar ett stratifierat urval, där vi först bestämt 

oss sig för kategorier, utifrån bland annat tidigare forskning. Det kan gälla en inledning efter 

traditionella demografiska kategorier eller (som i vårt fall) efter roller inom populationen. 

Dessa kategorier bildar ett antal boxar som sedan fylls med respondenter (Larsson, 2010, 61).  

 

För att minimera tolkningsutrymmet i den kvantitativa innehållsanalysen har vi gjort tydliga 

och utförliga kodanvisningar (se bilaga 1 för utförliga definitioner av respektive variabel och 

variabelvärde). Vi har utgått från följande variabler i den kvantitativa innehållsanalysen:  

• Vilken tidning är artikeln publicerad i? 
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• Vilken medietyp tillhör artikeln (public service eller kvällspress)? 

• Roller – gestaltas personen är ett offer, hjälte, farlig eller det eviga barnet? 

• Vem får uttala sig – vem ges citattecken, personen själv eller någon i maktposition? 

• Vilken genre tillhör artikeln (exempelvis vetenskap, sport eller nöje)? 

• Vilken diagnos behandlar artikeln? 

Eftersom man inte alltid på förhand kan vara säker på vilka variabler som är bäst ämnade att 

beskriva ett innehåll, krävs det ibland en pilotstudie med fördel av icke-kvantitativ, mer 

flexibel karaktär av en mindre del av materialet (Nilsson, 2010, 136). Vi började därför med 

att genomföra en pilotstudie där vi testade kodschemat genom att koda tio artiklar från 

respektive medie av de totalt 200 artiklar i urvalet. Vid denna tidpunkt blev det uppenbart för 

oss att alla artiklar inte går att definiera som en stereotypisk roll. Vissa artiklar gestaltar flera 

roller eller ingen av dem, därför har variabelvärdet “obestämt” lagts till i kodschemat. Vi har 

även lagt till variabelvärdet “obestämt” för artiklar där inga citattecken funnits i texten, för 

variabeln “Vem får uttala sig?”.  

 

För att undvika systematiska kodfel, till följd av att fler än en person genomför kodningen, har 

vi valt att sprida ut materialet så att vi båda har analyserat både kvällspress och public service 

webbsidorna (Nilsson, 2010, 147). 

 

7.2 Urval och material 
Vi har valt att analysera 200 artiklar, vilket vi anser är rimligt för att få ett representativt urval. 

Då vi vill undersöka hur medieinnehållet speglar personer inom autismspektrumet i nutid, har 

vi undersökt de senaste tre åren (2015, 2016 och 2017, fram till 2017-11-29).  

Artiklarna är valda från fyra olika medier SR (artiklar från både P1 och P4), SVT, Aftonbladet 

och Expressen. Om studien reser frågor på en mer övergripande samhällsnivå kan det vara 

rimligt att välja ut de största och mest använda medierna – med störst genomslag generellt och 

med störst potential att påverka flest människor (effektorienterad urvalsprincip) (Nilsson, 

2010, 129). Utifrån en effektorienterad urvalsprincip anser vi att SVT, SR, Expressen och 

Aftonbladet är några av de mest tillgängliga medierna. SVT och SR är kostnadsfritt för alla och 

har hög trovärdighet medan Expressen och Aftonbladet är välkända för konsumenterna. 

 

“Rewrites”, exempelvis artiklar från TT och Omtalat kommer räknas med, då dessa har 

publicerats på mediehusens plattformar och vi då anser att de är en del av nyhetsflödet. Målet 
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är att erhålla ett material med bästa möjliga förutsättningar att ge en representativ bild av det 

problemområde som ska belysas, med nödvändiga hänsyn tagna till undersökningens tidsram 

(Nilsson, 2010, 129).  

 

“Klartext” är ett nyhetsprogram på Sveriges Radio P4 som producerar nyheter i form av ljud 

och artiklar på lätt svenska (Klartext, 2011). I vår sökning av artiklar har nyhetsartiklar från 

“Klartext” dykt upp som en del av P4:s utbud av nyhetsartiklar. Vi har valt att även inkludera 

dessa artiklar i urvalet och därmed även i innehållsanalysen, då vi ser dessa som en del av en 

underkategori på Sveriges radios webbsida, likt kategorier såsom inrikes, utrikes, lokala 

nyheter och så vidare. 

 

I vår undersökning har vi velat studera eventuella skillnader mellan public service, SVT och 

SR, samt kvällspress, Expressen och Aftonbladet. Vi har valt dessa medier eftersom public 

service har högre krav på sig att spegla hela Sveriges population. I SVT:s sändningstillstånd 

från 2013 går i §6 exempelvis att läsa att SVT:s program ska spegla förhållanden i hela landet 

och den variation som finns i befolkningen samt som helhet präglas av 

folkbildningsambitioner (Myndigheten för press radio och tv, 2017). Expressen och 

Aftonbladet, som har ett vinstdrivande kommersiellt syfte, värderar i högre utsträckning 

nyheter som ger ”klick”. Vi har därför velat undersöka om dessa skillnader syns i resultatet. 

 

Vi har använt sökbasen Retriver i vår undersökning och “fryst” materialet i pdf:er. Vi har valt 

att exkludera opinionsmaterial och recensioner såsom bok-, teater- och filmrecensioner som 

ofta sammanfattar en handling och inte innehåller intervjuer eller ett mer övergripande tema 

om autismspektrumet. Dock ingår nöjesartiklar där personer (exempelvis skådespelare, 

författare) mer djupgående diskuterar verket eller karaktären de spelar eller skildrar samt 

dennes eventuella diagnos har räknats med i urvalet. Då vi fått dubbla träffar på vissa artiklar, 

har dubbletter räknats bort i urvalet. Artiklar kortare än 1000 tecken och längre än 6500 antal 

tecken har fallit bort från studien, då vi velat ha en någorlunda jämn längd på artiklarna. 

Eftersom begreppet ”autismspektrum” är relativt nytt ger det inte tillräckligt med träffar, även 

om det finns artiklar som ändå behandlar ämnet. När man arbetar utifrån ett vidare intresse för 

medieinnehåll förtjänar urvalsdesignen än mer eftertanke: materialet måste med nödvändighet 

avgränsas - ett “totalurval” är oftast omöjligt (Nilsson, 2010, 130). Vi har därför uteslutande 

använt sökorden: autism och asperger för respektive massmedie för att få ett representativt 

urval. När vi söker artiklar utifrån diagnoser kommer vi få artiklar där människor 
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uppmärksammas på grund av sin diagnos. Det är värt att uppmärksamma att vi då missar 

artiklar med människor med dessa diagnoser där de uppmärksammas av andra skäl. Det är 

alltså omöjligt att få en helt och hållet rättvis bild av mediabilden av personer inom 

autismspektrumet, då det finns ett “mörkertal” vi inte kan komma åt för att analysera. 

Psykiska funktionsvariationer är även “dolda” funktionsvariationer, som inte syns utåt på en 

person, varför vi inte heller kan utgå från bildsatta artiklar för att hitta alla artiklar som 

behandlar dessa individer.   

 

 

8. Resultat och analys 

I den här delen presenteras resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen uppdelade efter 

de tre frågeställningarna. Därefter följer övriga resultat som framkommit under studien. 

 

8.1 Stereotypa roller i media 

• Frågeställning 1: Vilka roller tillskrivs personer inom autismspektrumet i media? 

Framställs personen som ”offer”, ”hjälte”, ”farlig” eller ”det eviga barnet”?) 

 
Figur 1 Ett cirkeldiagram som visar de olika stereotypa rollerna i SVT, SR, Expressen och 

Aftonbladet i procent. N = 200. 

  

Av de totalt 200 artiklar som ingått i den kvantitativa innehållsanalysen är offerrollen den 

vanligaste framställningen av personer inom autismspektrumet (se figur 1). 92 artiklar var 
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vinklade så att personer inom autismspektrumet framställs som “offer”. Det innebär att nästan 

hälften, 46%, av alla analyserade artiklar gestaltar personer inom autismspektrumet som offer. 

En anledning till att denna gestaltning är så pass vanlig kan vara att individer inom 

autismspektrumet används som en sort “rekvisita” för att belysa en bredare samhällelig 

företeelse. Detta är vanligt, menar Ljuslinder, och personer med funktionsvariationer används 

då för att illustrera en hel grupp människor (2002, 71). En vanlig vinkel på dessa artiklar är att 

personen inom autismspektrumet fallit offer för oförstående myndigheter. Det kan handla om 

en person som inte får stöd eller arbete på grund av sin diagnos. Vi har även sett exempel på 

artiklar som rör orättvisor, förtryck och diskriminering. Detta är en vinkel som Ljuslinder 

menar är vanlig i berättelser om offret (2002, 122). Det kan till exempel handla om ett barn 

som inte blir bjuden på kalas på grund av sin diagnos. I dessa artiklar ligger fokus på det som 

inte fungerar i personens liv, och inte på det som fungerar bra (Ljuslinder, 2002, 33).  

 

55 av 200 artiklar, det vill säga 28%, har kategoriserats som “obestämt”. Denna grupp består 

av artiklar där det inte finns en tydlig roll eller framställning av personer inom 

autismspektrumet. Vi har inte velat “tvinga” in artiklarna i någon kategori, och har därför 

kategoriserat dem som “obestämt”. Därför är det inte möjligt att anta att dessa artiklar är 

framställda på ett “neutralt” och “opartiskt” sätt. Några av dessa artiklar berör även 

medicinska framsteg eller upptäckter, där ingen individ gestaltar ämnet. 

 

“Hjälterollen” syntes i 18% av alla artiklar, det vill säga 37 av 200 artiklar. I dessa artiklar 

ligger fokus ofta på hur personer inom autismspektrumet “trots” sin diagnos överkommit 

hinder i vardags- och arbetslivet. Detta är en vanlig bild av “hjälten”, enligt Ljuslinder, som 

vidare menar att berättelser om dessa individer ofta rör en aktivitet eller ett arbete ( 2002, 

119). Många av artiklarna i innehållsanalysen rör personer som utför olika sporter och som 

fått arbete eller sysselsättning, det kan exempelvis handla om en person som tagit sig från sin 

dagliga verksamhet ut i det “verkliga” arbetslivet. Dessa aktiviteter hade förmodligen inte 

väckt någon medieuppmärksamhet om de utförts av icke-funktionsvarierade personer 

(Ljuslinder, 2002, 119). Resultatet visar även att hjälterollen är vanligt förekommande i just 

sportsammanhang. Av de totalt 200 artiklar som ingått i analysen är 25 artiklar inom genren 

sport. Av dessa 25 artiklar har 13 stycket klassificerats som “hjälterollen”. Det betyder att 

ungefär hälften av de sportnyheter vi analyserat gestaltar personer inom autismspektrumet 

som “hjältar”. “Hjälterollen” är vanlig inom all typ av sport rapportering inte bara den som rör 

personer inom autismspektrumet.   
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Framställningen av personer inom autismspektrumet som det så kallade “barnet”, det vill säga 

framställs på ett förlöjligande sätt eller i egenskap av sina udda särintressen, syntes endast i 10 

artiklar, det vill säga 5%. En anledning till det låga antalet artiklar i denna kategori kan vara 

att denna typ av representation, ett slags förlöjligande av funktionsvarierade, inte anses vara 

politisk korrekt (Ljuslinder, 2002, 34). Artiklarna som utgör denna kategori fokuserar ofta på 

individens speciella och annorlunda intressen och hobbys, exempelvis kan det handla om en 

pojkes stora samling av företagspennor som fyller ett helt garage och som pojken har stenhård 

koll på. Vanligt i dessa artiklar är att reportern i viss mån beskrivit den funktionsvarierade 

personen på ett förlöjligande sätt, och som om personen vore mindre intelligent (Ljuslinder, 

2002, 124). 

 

Slutligen har 6 av 200 artiklar kategoriserats som “farlig”, det vill säga att artikeln framställer 

personer inom autismspektrumet som mer våldsbenägna eller farliga, vilket resulterar i 3%. 

Detta resultat stämmer överens med medieforskaren Robert Gouldens undersökning av hur 

brittisk media gestaltar personer med psykiska funktionsvariationer. Han menar att våldsbrott 

som begåtts av individer med en psykisk störning, däribland autismspektrumet, inte är mer 

sannolik att rapporteras än sådana brott som begåtts av andra individer (2011, 5). Resultatet 

stämmer dock inte överens med sociologforskaren Marit Grönberg Eskels påstående att media 

presenterar en bild av personer med psykiska störningar som farliga, oberäkneliga och 

personer vi bör vara rädda för (2010, 11). 

 

Resultaten är föga överraskande, då en stor del av den forskning vi tagit del av visar på att 

stereotypisering av personer med funktionsvariationer är mycket vanligt i media (Ljuslinder 

2002; Goulden et. al 2011; Belcher och Kimberly 2014). Enligt Stuart Halls kulturteoretiska 

utgångspunkter representeras personer som på något sätta avviker från normen på ett tvådelat 

sätt. Å ena sidan representeras individen som svag, på grund av sin avvikelse, å andra sidan 

som stark, som “trots” alla hinder lyckas leva ett normalt liv (2013, 219). Dessa typer av 

representationer är problematiska. Stereotypisering förminskar människor till några få, enkla 

karaktärsdrag som överdrivs och presenteras som om de vore en del av personens natur (Hall, 

2013, 247).  

 

 

 



27 
 

8.2 Skillnader mellan public service och kvällspress 

• Frågeställning 2: Är det någon skillnad i gestaltningen av personer inom 

autismspektrumet mellan public service och kvällspress (SVT:s och SR:s samt 

Expressens och Aftonbladets webbtidningar under 2015, 2016 och 2017 (fram till 

2017-11-29)? 

 

 
Figur 2 Ett stapeldiagram som visar resultaten av skillnader och likheter i hur rollerna ser ut 

i public service respektive kvällspress i procent. N = 200. 

 

Totalt analyserades 200 artiklar om autism och aspergers, varav 88 artiklar hör till public 

service och 112 artiklar hör till kvällspress. I figur 2 framgår att flest artiklar faller under 

kategorin “offer”, det vill säga artiklar där personer inom autismspektrumet framställs som 

den stereotypa offerrollen. Skillnaden mellan public service och kvällspress är här relativt 

liten då public service har 47 artiklar, alltså 23,5% valda inom kategorin “offer”, och 

kvällspress har en något lägre siffra, nämligen 45 artiklar, som resulterade i 22,5%. Kategorin 

“obestämt”, det vill säga artiklar där ingen roll tydligt kunnat urskiljas, uppgår till 13% i 

public service respektive 14,5% i kvällspress. Resultatet är även här alltså relativt jämnt 

mellan public service och kvällspress. 
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Kategorin “farlig” innehåller tre artiklar i public service och tre artiklar i kvällspress, vilket 

innebär 1,5% för vardera. På grund av det låga antalet artiklar är det svårt att här dra några 

slutsatser. I kategorierna “hjälte” och “barnet” ser vi däremot en skillnad. Hjälten har 25 

artiklar, 12,5%, hos kvällspress och 12 artiklar, 6 %, inom public service. I kategorin “barnet” 

har public service, 0%, alltså inga artiklar och i kvällspress fanns 10 artiklar, vilket utgör 5%. 

På grund av det låga antalet artiklar i denna kategori är det svårt att dra några slutsatser utifrån 

resultatet. Den tydligaste skillnaden är alltså i hur public service och kvällspress gestaltar 

personer inom autismspektrumet som “hjältar”, där kvällspress i högre utsträckning använder 

sig av denna stereotyp. Vad detta kan bero på kommer vi diskutera senare i uppsatsen.  

 

8.3 Ägandet av sin egen historia 

• Frågeställning 3: I vilken utsträckning ges personer inom autismspektrumet utrymme 

att själva få komma till tals i webbtidningarna Aftonbladet, Expressen, SR och SVT 

under åren 2015, 2016 och 2017 (fram till 2017- 11- 29)?   

Figur 3 Ett cirkeldiagram som visar i vilken utsträckning personer inom autismspektrumet får 

uttala sig själva i artiklar från SVT, SR, Expressen och Aftonbladet i procent. N = 200.  

 

Av de 200 webbartiklar från SVT, SR, Expressen och Aftonbladet som ingått i den kvantitativa 

innehållsanalysen syns tydligt att det främst är andra personer än de personer med autism och 

aspergers, som får uttala sig i artiklar som rör autismspektrumet (se figur 3). I 55% av 
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artiklarna, det vill säga 110 artiklar, är det myndigheter, förmyndare eller olika organisationer 

som ges utrymme att tala om frågor som rör autismspektrumet. Detta stämmer överens med 

Ljuslinders studier som visar att citattecken ofta ges till icke-funktionsvarierade expertroller. 

De diagnostiserade får därmed sällan själva äga sin egen historia (2002, 71).  

 

I 56 av de 200 artiklarna, det vill säga 28% av artiklarna, får personer som lever inom 

autismspektrumet själva uttala sig om ämnet. 17% av artiklarna, det vill säga 34 artiklar, 

innehöll inga citat och därmed var det ingen som uttalade sig. 

 

 
Figur 4 I detta horisontella stapeldiagram har vi sammanställt resultatet av vilka personer 

eller organisationer som har fått citattecken i artikeln, det vill säga vilka som har fått uttala 

sig i artikeln. Resultaten presenteras i procent. N = 200.  

 

I figur 4 syns ett mer detaljerat stapeldiagram över vem som ges utrymme att tala i artiklarna, 

det vill säga om det är personer inom autismspektrumet själva eller förmyndare, myndigheter, 

organisationer eller om flera källor får komma till tals. Myndigheter, såsom politiker och 

läkare samt organisationer, såsom olika förbund, ges störst utrymme. Av de totalt 200 artiklar 

vi analyserat är 43 stycket, det vill säga 21,5%, artiklar där myndigheter och organisationer 

uttalar sig. I 17,5% av artiklarna, det vill säga 35 artiklar, får flera källor uttala sig, dock inte 

personen som lever med autism eller aspergers själv.  
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I 17% det vill säga 34 artiklar, blev ingen person direkt citerad, och därmed kategoriserade vi 

de artiklarna som som “inget uttalande”. I 14%, får personer inom autismspektrumet själva 

uttala sig. Artiklar där flera källor kommer till tals inklusive personer inom autismspektrumet, 

uppkom också till 14% av artiklarna. Man skulle därmed kunna säga att i 28% av artiklarna 

får personer inom autismspektrumet själva uttala sig, om kategorierna “flera källor (inklusive 

den diagnostiserade)” samt “personer inom autismspektrumet” slås ihop (se figur 3). I 30 

artiklar det vill säga 15%, uttalar sig en förmyndare av ett omyndigt barn (under 18 år). 

Slutligen utgör 1% av alla artiklar, 2 av 200 artiklar, förmyndare av ett myndigt barn (över 18 

år). 

  

8.4 Uttalanden i public service respektive kvällspress 

Vi har även valt att jämföra vem som ges utrymme att uttala sig i public service och 

kvällspress för att undersöka eventuella skillnader. Detta resultat presenteras i ett horisontellt 

stapeldiagram (se figur 5). 

Figur 5 Ett horisontellt stapeldiagram som visar skillnaden i vem som ges utrymme att uttala 

sig public service (SR och SVT) och kvällspress (Aftonbladet och Expressen) i procent. N = 

200. 
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112 artiklar har analyserats i kvällspress och 88 artiklar i public service, vilket utgör totalt 200 

artiklar. I artiklar från kvällspress har 22 artiklar fallit under kategorin “inget uttalande”, 

vilket resulterar i 19,6% (se figur 5). Denna kategori utgör 13,6% för artiklar inom public 

service, vilket är 12 artiklar. Det syns alltså en relativ liten skillnad mellan kvällspress och 

public service för denna kategori. 

 

33 av de 112 artiklar som ingår i kvällspress har fallit under kategorin “personer inom 

autismspektrumet”, det vill säga personer som lever med diagnoserna autism eller aspergers 

har fått utrymme att själva uttala sig i artiklar som rör temat autismspektrumet. Detta 

resulterar i 29,5%. För public service-artiklarna är 23 av 88 artiklar kategoriserade som att 

“personer inom autismspektrumet” får uttala sig. Detta resulterar i 26,1%, vilket betyder att de 

diagnostiserade i en något högre utsträckning själva får uttala sig i kvällspress, jämfört med 

public service. 

 

I den sista kategorin “andra källor (myndigheter osv)”, som även utgör den största andelen, 

syns en något större skillnad. 57 av de 112 artiklarna inom kvällspress innehåller citat från 

andra personer än den diagnostiserade, nämligen myndigheter, politiker, förmyndare, 

organisationer eller dylikt, vilket utgör 50,9%. Samma kategori utgör 60,2 % för public 

service, där 53 av 88 artiklar innehåller citattecken från andra personer än den diagnostiserade 

själv. Detta innebär att public service i en något högre utsträckning låter andra personer, än 

personer inom autismspektrumet, uttala sig, jämfört med kvällspress.  

 

8.5 Samband mellan stereotypa roller och uttalanden 
I vår analys har vi tyckt oss se ett samband mellan vem som får uttala sig i artiklarna och vilka 

stereotypa roller vi kategoriserat autismspektrumet som i artiklarna. Allra tydligast i 

kategorierna “offret” och “hjälten”. 

I figur 6 syns tydligt hur artiklar där personer inom autismspektrumet framställts som den 

stereotypa rollen “offer” sällan får uttala sig själva. 
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Roller: Offer Hjälte 

  Antal Procent Antal Procent 

Personer inom 

autismspektrumet 

19 20,7% 30 81,1% 

Andra källor 63 68,5% 3 8,1% 

Inget uttalande 10 10,9% 4 10,8% 

Totalt: = 92 = 100% = 37 = 100% 

Figur 6 En tabell som visar på vem som ges utrymme att uttala sig inom de olika stereotypa 

rollerna “offret” och “hjälten”. Resultaten presenteras i antal samt procent. 

 

Istället är det andra källor, såsom myndigheter och organisationer, som får tala. 92 av totalt 

200 artiklar utgör kategorin “offer”. Av dessa 92 artiklar får andra källor uttala sig i 63 av 

artiklarna, vilket utgör 68,5%. Endast i 19 av de 92 artiklarna får personer med autism eller 

aspergers själva tala, det vill säga 20,7%. 10,9% av artiklarna inom kategorin “offer” är 

artiklar utan pratminus och därmed kategoriserad under “inget uttalande”. Ljuslinder menar 

att den allra vanligaste iakttagelsen som hon själv märkt och som inte är särskilt förvånande, 

är att reportrar och experter, alltså icke-funktionsvarierade personer, talar istället för att 

huvudpersonen själv får äga sin egen berättelse (Ljuslinder, 2002, 91). Grönberg Eskel stärker 

detta och menar att den mediala bilden av psykisk funktionsvariation till stor del kan sägas 

vara presenterad av personer som i sitt arbete möter och behandlar personer med psykiska 

funktionsvariationer och därför ligger även fokus ofta på det som är “annorlunda”. Det är 

vanligt att media utgår från våldsdåd eller andra brott, och om så inte är fallet är det i hög 

utsträckning lagstiftning och behandling som belyses. Det är sällan personer med egen 

erfarenhet av psykiska funktionsvariationer har möjlighet att uttala sig (Grönberg Eskel, 2012, 

10–11).  

 

Kategorin “hjälte” utgörs av 37 av de totalt 200 artiklarna. I 30 av dessa 37 artiklar får 

personer inom autismspektrumet själva uttala sig, vilket utgör 81,1%. I 8,1% av artiklarna i 

kategorin “hjälte” får andra källor uttala sig om ämnen som berör autismspektrumet. Detta 

innebär att personer som stereotypiseras som “offer” sällan får äga sin egen historia, istället är 
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det andra personer som ges utrymme att uttala sig. De personer som istället stereotypiseras 

som en “hjälte” för i högre utsträckning utrymme att själva tala i artiklarna. Vad detta kan 

bero på diskuteras senare i uppsatsen. 

 

8.6 Artiklar inom nyhetsgenren “Klartext” 

Av de artiklar som analyserats från SR är en stor del från SR:s nyhetsgenre Klartext. Dessa 

artiklar är skrivna på lätt svenska, och har psykiskt funktionsvarierade personer som målgrupp 

(Klartext, 2011).  

 
Figur 7 Ett cirkeldiagram som i procent visar i vilken utsträckning personer inom 

autismspektrumet själva får uttala sig i SR:s artiklar i nyhetsgenren “Klartext”. N = 32. 

 

Vi har varit intresserade av att undersöka i vilken utsträckning personer som lever med autism 

eller aspergers själva får uttala sig i dessa artiklar, då dessa personer är Klartexts målgrupp. 

Dessa artiklar utgör 32 av de totalt 200 artiklar som undersökts i analysen (se figur 7). I 12 

artiklar av dessa får personer inom autismspektrumet uttala sig, vilket innebär 37%. I 15 av 

artiklarna, det vill säga 47%, får andra källor, såsom myndigheter och förmyndare, uttala sig. I 

5 artiklar, vilket innebär 16%, finns inga citerade och därmed får ingen uttala sig. 
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För alla artiklar (totala antalet uppgår till 200) uppgår denna kategori till 28%. Klartexts 37% 

visar alltså på att personer inom autismspektrumet i en något högre grad får uttala sig själva i 

Klartexts artiklar, vilket alltså skulle kunna förklaras med att Klartext skriver artiklar 

anpassade till personer som lever med psykiska funktionsvariationer (Klartext, 2011) och 

därmed även försöker reflektera sin målgrupp i texterna. 

 

9. Slutsatser och diskussion 

9.1 Slutsatser och diskussion 
Studien visar att de vanligaste rollerna i svensk media är rollen som “offer” och “hjälten”. De 

stereotypa rollerna “barnet” och den “farlige” var knappt förekommande. 

 

I denna studie har vi fastställt, genom en kvantitativ innehållsanalys, en generell bild över fyra 

stereotypa roller, som tillskrivs personer inom autismspektrumet i dagens svenska media. 

Genom vår innehållsanalys kan vi se att den mest förekommande stereotypa rollen är “offret”, 

som finns i nästan 50% av de artiklarna som vi har analyserat. Resultatet stämmer överens 

med Ljuslinders uppfattning om att just “offret” är en mycket vanlig roll i media (2002, 121). 

Detta är en vanlig företeelse, då personer med funktionsvariationer ofta får illustrera ett större 

sammanhang och en större grupp människor (Ljuslinder, 2002, 71). Vidare skulle detta 

resultat kunna bero på att det råder diskriminering av och orättvisor mot personer med 

psykiska och fysiska funktionsvariationer i samhället och denna grupp människor är extra 

utsatta (DO, 2017), varför media väljer att uppmärksamma frågor som rör just detta. Det vill 

säga där personen är ett “offer” i en kamp mot myndigheter, lagar, politiker och så vidare. 

Vidare lockar negativt vinklade nyheter till läsning i en högre utsträckning, vilket gör att 

dessa nyheter värderas högt i nyhetsvärderingen, menar medieforskarna Lennart Weibull och 

Ingela Wadbring (2014, 281). 

 

En stor del, nämligen 28%, av artiklarna har vi också kategoriserats som “obestämd”. Många 

av dessa artiklar har varit svåra att bedöma och kategorisera. För att undvika att få ett 

missvisande resultat, har vi inte velat “tvinga” in svårbedömda artiklar i någon förutbestämd 

kategori, och istället klassificerat dem som “obestämt”. Dessutom har några av artiklarna inte 

gestaltat någon roll alls, utan fokus har legat på exempelvis medicinska framsteg och 

upptäckter. Därför är det svårt att dra några slutsatser huruvida denna kategori kan sägas vara 
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“neutralt” gestaltade eller gestaltar personer inom autismspektrumet på något annat sätt än de 

stereotypa roller vi utgått från i vår studie. 

 

“Hjälterollen” syntes i 18% av alla artiklar och var den tredje vanligaste stereotypa 

gestaltningen av personer inom autismspektrumet efter “offret” och “obestämt” (där ingen roll 

kunnat urskiljas). Varför denna roll är den tredje vanligast förekommande kan bero på att 

media strävar efter att visa olika perspektiv på temat autismspektrumet och då inte bara 

fokusera på negativa nyheter där individerna framställs som offer. Ljuslinder konstaterar att 

hjälten är mycket vanlig inom nyhetsrapportering som rör aktiviteter eller arbeten (2002, 

118). Vidare använder kvällspress den stereotypa rollen “hjälten” i artiklar om personer inom 

autismspektrumet i högre utsträckning är public service-medier, vilket kan bero på att 

kvällspress har ett kommersiellt drivande syfte, som kan påverka nyhetsvärderingen. Det är 

möjligt att kvällspress därför premierar nyheter som innehåller elitpersoner och sensationella 

händelser för att locka en större publik och “klick” på sin webbsida. Nyheter som behandlar 

elitpersoner, såsom sportprofiler, är ett exempel på nyheter som ofta kommer högt i 

nyhetsvärderingen (Weibull och Wadbring, 2014, 281).  

 

Slutligen har 6 av de 200 artiklarna kategoriserats som rollen “farlig”, det vill säga att artikeln 

framställer personer inom autismspektrumet som mer våldsbenägna eller farliga, vilket 

resulterar i 3%. Om vi utgår från dessa resultat som bara hade totalt sex artiklar från både 

kvällspress och public service är denna roll sällsynt. Ljuslinders undersökning kommer fram 

till ungefär samma slutsats gällande den “farlige”, där hon nämner att “skurken” lyser med sin 

frånvaro när det kommer till nyhetsgenren (2002, 125–126). Uppfattningen som vi själva har 

fått efter att ha studerat forskningsläget är att det är vanligare i England och USA att man 

porträtterar personer med en psykisk funktionsvariation som en farliga och ofta kriminella 

individ. Ett exempel på detta är Gunsekaran och Chaplins översiktsbedömning över Englands 

mediarapportering. De menar att många av de brott som rapporteras i media ofta är 

associerade med autism eller aspergers syndrom på grund av deras avvikande, “onormala” sätt 

att vara snarare än för brottets egna betydelse, och det ger därför en förutfattad mening om 

personer inom autismspektrumet (Gunsekaran och Chaplin, 2012, 308). Däremot finns det 

andra svenska forskare, som till exempel Grönberg Eskel, som menar att intresset för 

kopplingen mellan brott och psykisk funktionsvariation framförallt har ökat i Sverige när det 

har identifierats problem, i vård- och stödsystemet eller hos en enskild person (Grönberg 

Eskel, 2012, 10). Det senaste decenniet har det riktats ett ökat fokus mot psykiatrin, mycket 
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beroende på bristfällighet inom den psykiatriska vården. Bristerna har belysts i samband med 

att människor som sökt psykiatrisk vård har gjort sig skyldiga till grova våldsbrott 

(exempelvis mordet på Anna Lindh och mordet på Sabine i Arvika). Media har rapporterat 

och beskrivit det som hänt med följd att gruppen personer med psykiska störningar fått ett 

större allmänintresse och därmed större utrymme än tidigare. Detta menar Grönberg kan ge en 

bild som framkommer i kvällstidningarna att personer med psykiska störningar är farliga och 

oberäkneliga, det vill säga personer som vi bör vara rädda för (Grönberg Eskel, 2012, 11). 

 

Den stereotypa rollen “barnet” syntes knappt i resultatet. Endast i 10 artiklar, det vill säga 5%, 

framställdes personer inom autismspektrumet på ett någorlunda förlöjligande sätt i egenskap 

av deras udda särintressen. En anledning till det låga antalet artiklar i denna kategori kan vara 

att denna typ av representation, ett slags förlöjligande av funktionsvarierade, inte anses vara 

politisk korrekt (Ljuslinder, 2002, 34). Vi upplever att samhället blir mer politisk korrekt, 

vilket också speglas i media, varför denna stereotypa roll är på väg att “dö ut”. 

 

Slutligen kan vi konstatera att medias gestaltning av personer inom autismspektrumet 

påverkar hur allmänheten uppfattar dessa individer. Detta är problematiskt då det inte ger en 

rättvis spegling av funktionsvariationer. En förklaring till varför media fortsätter att 

(re)producera dessa stereotypa roller kan vara att journalister har stora svårigheter att förändra 

och utveckla sitt berättande då tidsschemat är så pass pressat i mediavärlden. Därmed lever de 

gamla föreställningarna kvar (Ljuslinder, 2002, 126–127). 

 

Vi kan också fastställa att några större skillnader i hur man gestaltar personer inom 

autismspektrumet i kvällspress och public service inte finns, förutom i kategorin “hjälten”, där 

man kan se att denna stereotypa roll är något vanligare i kvällspress. Detta kan bero på att 

sportgenren är mer synlig i kvällspress, och det är i dessa sammanhang som “hjälten” är 

vanlig. Resultatet är föga överraskande, då just denna gestaltning är mycket vanlig i 

nyhetsrapportering som rör en aktivitet (exempelvis sportsammanhang), enligt Ljuslinder 

(2002, 118).  

 

I 55% av artiklarna är det myndigheter, förmyndare eller olika organisationer som ges 

utrymme att tala om frågor som rör autismspektrumet. Detta stämmer överens med 

Ljuslinders forskning som visar att icke-funktionsvarierade expertroller oftast får uttala sig. 

De diagnostiserade får därmed sällan själva äga sin egen historia (2002, 71). Vidare visar vår 
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undersökning att det främst är personer som stereotypiseras som “offer” som inte får uttala sig 

själva. De personer som istället stereotypiseras som en “hjälte” för i högre utsträckning 

utrymme att själva tala i artiklarna. Detta kan bero på att “hjälten” ofta porträtteras i en god 

vinkel och förekommer i nyhetssammanhang i egenskap av sin prestation. Hade samma 

aktivitet utförts av en icke-funktionsvarierad hade nyheten förmodligen inte fått samma 

medieuppmärksamhet (Ljuslinder, 2002,119). I dessa sammanhang är det inte kontroversiellt 

att uttala sig. “Offret” däremot känner sig ofta missförstådd (Ljuslinder, 2002, 122) och 

artiklarna behandlar “känsliga” ämnen, såsom diskriminering eller utsatthet. Det är möjligt att 

dessa individer känner sig osäkra och otrygga och därmed inte vill uttala sig själva. Dock har 

vi sett exempel på artiklar som rör bredare samhälleliga företeelser, såsom lagförslag och 

LSS-beslut, där ett “case” hade varit rimligt, men personer som drabbas ändå inte fått 

utrymme att uttala sig. Vad detta beror på går inte att fastslå, och vi kan bara spekulera i om 

det kan bero på tidsbrist eller okunskap på nyhetsredaktionerna. 

 

9.2 Metoddiskussion 
Vi har genomfört en kvantitativ innehållsanalys, vilket är en lämplig metod för hantering av 

ett stort material. Detta har lämpat sig för att kunna dra generella slutsatser (Nilsson, 2010, 

119). Det råder kritik mot denna metod då kvalitativt orienterade forskare uttryckt sig om att 

metoden är bristande i att kunna tolka, analysera och gå på djupet av innehållet (Nilsson, 

2010, 121). Tanken var från början att komplettera vårt kvantitativa material med en kvalitativ 

analys men tyvärr fall detta bort på grund av tidsbrist. Därför har vi inte kunnat gå på djupet, 

utan endast haft möjlighet att skrapa på ytan. För att få en bredare och djupare analys hade 

alltså denna studie behövts kompletterats med en kvalitativ innehållsanalys, där man kan ta 

det generella ner på en individuell nivå. En stor del av mediabilden består i språket. Detta 

förklarar kulturteoretikern Stuart Hall, som menar att språk producerar betydelse och vår bild 

av den “verkliga världen (2013, 14). Därför hade det varit användbart att analysera enskilda 

artiklar för att se språkets betydelse av gestaltningen av personer inom autismspektrumet. 

 

Ytterligare en utmaning som vi stött på under vår metod har varit att utgå från en strikt mall 

där man kategoriserar olika artiklar i olika variabler. Ljuslinder menar att det finns en viss risk 

i att tvinga in material i förutbestämda kategorier som man egentligen vill förhindra (2002, 

118). Detta har vi också märkt är svårt, bilden av personer inom autismspektrumet är inte 

svart på vit. Det är många gånger svårt att bestämma vilken “roll” man ska kategorisera en 
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artikel. Ljuslinder menar dock att det finns fördelar i detta sätt, eftersom det blir enklare att få 

en överskådlig bild av sitt material (2002, 118).   

 

9.3 Förslag på vidare forskning 

I början av vår undersökning hade vi en hypotes som grundade sig i internationell forskning 

som visar på att den “farlige” rollen skulle vara den mest förekommande. Det vi genom vår 

innehållsanalys upptäckt är att resultatet snarare är tvärtom, att “den farlige” nästan är osynlig 

i svensk media. Däremot har vi fått en uppfattning om att denna roll är mer synlig i brittiska 

och amerikanska medier, jämfört med svensk media. Detta skulle kunna vara en utgångspunkt 

för vidare forskning. Det vill säga, syns någon skillnad i gestaltningen av personer inom 

autismspektrumet i svensk kontra internationell nyhetsrapportering? Och vad beror det på i så 

fall? Har svenska journalister ett annat synsätt på de stereotypa rollerna när det gäller personer 

med psykiska funktionsvariationer, kontra exempelvis USA, och hur skiljer sig våra sätt att 

porträttera dessa personer i media åt? 

  

En annan iakttagelse vi gjort i vårt forskningsläge är att stereotypa roller också är vanligt om 

inte ännu vanligare i berättandet inom populärkultur. Att undersöka hur dessa roller 

porträtteras inom autismspektrumet i populärkultur kontra nyhetsgenre skulle ge en bredare 

bild över gestaltningen av personer inom autismspektrat i media.    

Slutligen anser vi att en intressant vinkel på vidare forskning hade kunnat vara att studera 

ytterligare diagnoser och mediebilden av dessa, och därefter jämföra dem. Denna forskning 

skulle kunna visa på eventuella samband mellan diagnos och stereotyp roll. Exempelvis 

gestaltas personer med schizofreni som “farlig” i högre utsträckning än exempelvis personer 

med autism?  
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1 - Definition av variabler och variabelvärden 
Varje artikel har getts variabelvärdet 1 till 200. 
 
Variabel 1: Till vilken tidning tillhör artikeln (enheten)? 
Varje artikel kommer klassas med variabelvärdena SVT, SR, Expressen eller Aftonbladet. 
Detta för att i analysen se eventuella samband mellan webbtidning och gestaltning av personer 
inom autismspektrumet.  
 
Variabel 2: Till vilken medietyp tillhör artikeln (enheten)? 
Varje artikel kommer klassas med variabelvärdena public service eller kvällspress. Detta för 
att se skillnader eller likheter i hur man gestaltar personer inom autismspektrumet. 
 
Variabel 3: Vilken roll ges personer inom autismspektrumet i artikeln? 
Offer (variabelvärde 207) - Artiklar där personer inom autismspektrumet framställs som offer 
som inte har möjlighet att leva ett (enligt normen) normalt liv och klara av vardagslivet eller 
på olika sätt blir diskriminerade, klassar vi i denna undersökning som att personen/personerna 
i sammanhanget framställs som “offer”. I berättelser om offret framställs livet för den 
funktionshindrade personen som en tragedi (bl a Pointon, 1997:87). Antingen är hon ett offer 
för sin allt mer svikna kropp eller också för oförstående myndigheter. Representationerna är 
inte inriktade på att visa på vad som fungerar och är bra i personens liv, utan enbart på hur 
funktionshindrade personer klarar av och orkar med sin börda (Ljuslinder, 2002, 33). Det kan 
exempelvis handla om ett barn som inte blir bjuden på kalas på grund av sin autism, eller 
någon som inte får jobb eller stöd på grund av sin diagnos. 
 
Hjälte (variabelvärde 208) - Artiklar där diagnoser inom autismspektrumet i allmänhet 
framställs som ett stort hinder, men där personen i fråga ändå klarar av att leva ett normalt liv 
(enligt normen) och klara av vardagen, har vi valt att klassificera som “hjälten” i vår 
undersökning. Hjälten är en stereotyp som är mycket vanlig i medierepresentationer. Hjälten 
utför stordåd; med stora ansträngningar och envishet anpassar hon sig till ett vardagsliv som 
inte är byggt för henne. Genom att sträva efter att leva det liv som kulturellt betraktas som 
normalt, belönas hon med en hjältegloria (Barnes 1992:25; Wendell 1996:64) (Ljuslinder, 
2002, 33). Det kan exempelvis handla om artiklar där en person lyckas utföra en sport eller 
klättrar i karriärstegen trots sina diagnoser. 
 
Farlig (variabelvärde 209) -  Artiklar där diagnoser inom autismspektrumet framställs som 
mer våldsamma, kriminella eller våldsbenägna kommer vi klassificera som att personen i 
fråga framställs som en “farlig” person. Ofta kan det röra sig om att ett brott har begåtts och 
att gärningsmannens psykiska välmående då anges som ett skäl till dennes våldsamma 
beteende.  
 
Barnet (variabelvärde 210) - En annan vanligt förekommande stereotyp är den 
funktionshindrade personen som “spektakel”, det är ett sorts kulturellt tillåtet, om än en inte 
politiskt korrekt, förlöjligande av funktionshindrade (Ljuslinder, 2002, 34). Denna roll kallar 
vi i vår undersökning för “barnet”. Då denna stereotyp inte är politiskt korrekt, förväntar vi 
oss inte att hitta några artiklar med denna gestaltning - men väljer ändå att ha med den för 
säkerhets skull. Barnet har ofta speciella och udda särintressen som personen 
uppmärksammas för. 
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Obestämt (variabelvärde 211) - Om vi inte kan se en tydlig gestaltning av personer inom 
autismspektrumet i artikeln klassificeras detta som “obestämt”. Denna kategori gäller även 
artiklar som behandlar tekniska hjälpmedel eller nya mediciner för personer inom 
autismspektrumet. Detta gäller även artiklar där flera roller syns och en roll inte är mer 
framträdande än en annan.  
 
Variabel 4: Vem får uttala sig i artikeln? 
Förmyndare (omyndigt barn) (variabelvärde 212) - Om det är en förälder eller förmyndare 
som uttalar sig i artikeln (som ges pratminus) kommer vi titta på ungefärlig ålder på barnet. 
Är barnet omyndigt, det vill säga enligt lag under 18 år, klassificeras artikeln med 
variabelvärdet “Förmyndare (omyndigt barn). Detta för att vi sedan ska kunna se i vilken 
utsträckning förmyndare talar för den omyndiga. 
 
Förmyndare (myndigt barn) (variabelvärde 213) - Om det en förälder eller förmyndare får 
uttala sig i artikeln (ges ett pratminus) kommer vi titta på ungefärlig ålder på barnet. Är barnet 
myndigt, det vill säga enligt lag över 18 år, klassificeras artikeln med variabelvärdet 
“Förmyndare (myndigt barn). Denna uppdelning har gjorts för att vi ska kunna se i vilken 
utsträckning myndiga personer inom autismspektrumet får äga sin egen berättelse och tala för 
sig själva. 
 
Myndighet/Organisation (variabelvärde 214) - I artiklar där representanter från olika 
myndigheter eller organisationer ges talminus och får uttala sig kommer vi klassa dessa 
artiklar under variabelvärdet “Myndigheter/Organisationer”. Det kan exempelvis röra sig om 
politiker, läkare, forskare, organisationer och förbund som exempelvis Hjärnkoll och 
Attention. 
 
Den diagnostiserade (variabelvärde 215) - Detta variabelvärde gäller artiklar där den 
diagnostiserade personen själv får uttala sig (ges pratminus) och äger sin egen berättelse. 
 
Flera källor (exk. diagnostiserad) (variabelvärde 216) - I artiklar där flera olika källor får 
uttala sig, dock inte någon person som själv lever inom autismspektrumet, kommer artiklarna 
klassas som “Flera källor (exklusive diagnostiserad). 
 
Flera källor (inkl. diagnostiserad) (variabelvärde 217) - I artiklar där flera olika källor får 
uttala sig, inklusive en person som själv lever inom autismspektrumet, kommer artiklarna 
klassas som “Flera källor (inklusive diagnostiserad). 
 
Variabel 5 Vilken genre hör artikeln till? 
Varje artikel kommer få ett variabelvärde beroende på vilken genre artikeln hör till. Genrerna 
är nöje, kultur, sport, politik, ekonomi, vetenskap eller allmänna nyheter. De artiklar som inte 
tydligt framgår vilken genre de tillhör kommer vi klassificera som “allmänna nyheter”.  
 
Variabel 6 Vilken diagnos? 
För att kunna dra en slutsats om diagnoserna gestaltas på olika sätt kommer vi även titta på 
vilken diagnos artikeln behandlar. Artiklar som behandlar flera diagnoser, eller där en diagnos 
inte är mer framträdande än en annan, kommer klassificeras som “autismspektrumet i 
allmänhet). 
 
Variabel 7 Klartext eller inte? 
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11.2 Bilaga 2 - Enheter, 200 st 
 
Aftonbladet: 
2015 – totalt 20 st (tre bortfall) 
1: Jag skulle aldrig vilja vara utan min diagnos Aftonbladet 2015-11-23 05:29 2 
2: Funktionsnedsatt lurades på pengar Aftonbladet 2015-11-09 12:17 4 
3: Saga påverkar mentalt Aftonbladet 2015-09-27 13:58 5 
4: Gavins läxa till ungdomarna som misshandlade honom Aftonbladet 2015-07-08 21:29 7 
5: Astroteaterns Marianne Scheja lockar fram livslusten - med hjälp av teater Aftonbladet 2015-04-13 
12:33 8 
6: Tittarstorm tvingade SVT till namnbyte Aftonbladet 2015-02-24 17:49 10 
7: Forskare: Putin har Aspergers syndrom Aftonbladet 2015-02-05 23:23 11 
8: Därför har antalet diagnoser ökat Aftonbladet 2015-11-23 05:33 2  
9: De mördar och är psykiskt störda - döms till fängelse Aftonbladet 2015-06-02 22:02 4                    
10: Autism kopplat till hormonstörning  Aftonbladet 2015-12-08 11:14 6 
11: Rektorn: "Du är mer fantastisk än en fånig bokstav"  Aftonbladet 2015-06-25 13:51 7 
12: Vet hur det är att vara liten och rädd Aftonbladet 2015-12-29 07:57 2 
13: Alla börjar jubla - när han gör poäng Aftonbladet 2015-12-20 13:53 5 
14: Här klipper frisören James autistiske Mason, 4 - på golvet Aftonbladet 2015-11-07 14:10 7 
15: Inte alltid lättare med diagnos Aftonbladet 2015-10-08 21:03 9 
16: Här hjälper djur och människor varandra Aftonbladet 2015-09-30 14:21 10 
17: Spieth jagar tredje raka majorn Aftonbladet 2015-07-15 17:17 17 
18: Skicka mongot till specialskola - det är där han hör hemma Aftonbladet 2015-07-09 11:26 19 
19: Efter 19 år kan han tvingas flytta - trots utvecklingsstörning  Aftonbladet 2015-07-02 
20: 16:12 2 Mamman: Släpp ut min son  Aftonbladet 2015-02-25 09:48 4 
 
Bortfall: 
Bortfall, krönika: ADHD-mamman får slåss varje dag Aftonbladet 2015-08-31 00:28 13 
Bortfall, ledare: Linderstam: Spieth är golfens superhjälte Aftonbladet 2015-07-16 06:36 15 
Bortfall, debatt: Barn med autism riskerar tvångsvård Aftonbladet 2015-11-26 04:15 13 
 
2016 – totalt 20 st (fyra bortfall)  
21: Andreas hånades för sin asperger - hyllas nu på mediabyrån Aftonbladet 2016-10-14 09:51 2 
22: Sexdömd hyrläkare såldes in med falsk info Aftonbladet 2016-08-21 09:40 5 
23: Moha Frikraft: Jag vill vara en förebild för mänskligheten Aftonbladet 2016-08-02 18:00 7 
24: Våld mot handikappade barn kartläggs Aftonbladet 2016-04-21 14:11 9 
25: Bale: Min fru är min bästa investering Aftonbladet 2016-01-22 12:37 13 
26: Här får Adam, 10, tusentals pennor Aftonbladet 2016-12-31 09:38 2 
27: Mammans vädjan fick tusentals svar Aftonbladet 2016-12-28 17:08 4 
28: Hunden Dis hjälper autistiska Jordan att prata och räkna Aftonbladet 2016-11-30 18:00 5 
29: "Tack för att ni gör mitt liv värre" Aftonbladet 2016-10-28 17:51 6 
30: Mamman bryter ihop i rörande bilden Aftonbladet 2016-10-21 10:57 9 
31: Elias, 13, älskar Bingolotto - här får han träffa sina idoler Aftonbladet 2016-10-15 18:00 11 
32: Larmar om specialskolan: Min son utsätts för våld Aftonbladet 2016-10-09 12:50 13 
33: Försäkringskassan nekar fler assistans - efter nya domarna  Aftonbladet 2016-10-21  
18:00 2  
34: Bristande stöd till många skolbarn  Aftonbladet 2016-10-05 14:23 4  
35: Stödet till många skolbarn brister  Aftonbladet 2016-10-05 11:01 6  
36: Skrev att han inte har några vänner - nu kärleksbombas han  Aftonbladet 2016-09-26 11:00 8 
37: Stabila Hilda är bästa vårdhunden  Aftonbladet 2016-11-18 03:13 2 
38: Håller fast barnen - kan vara livsfarligt  Aftonbladet 2016-09-28 09:21 3 
39: Bamseöverraskade på semestern - nu hyllas de av mamman  Aftonbladet 2016-09-15 12:45 5 
40: Kvinnor fick läkemedel trots risker  Aftonbladet 2016-08-24 18:00 7 
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Bortfall: 
Bortfall, debattartikel: Skolan sviker - och våra barn offras Aftonbladet 2016-10-08 04:02 15 
Bortfall, ledare: Barnministerns förbannade plikt Aftonbladet 2016-10-03 15:34 17 
Bortfall, krönika: Finland har totalt tappat konceptet Aftonbladet 2016-01-04 10:31 15 
Bortfall, bokrecension: I kapitalismens tomteverkstad Aftonbladet 2016-02-07 06:03 10 
 

2017 – 20 st (fyra bortfall)  
41: Hunden Emli blev Carolines räddning - efter cancer och Asperger Aftonbladet 2017-10-26 16:29 
42: Här fjällvandrar Moha, 27 - med pansarpermobil Aftonbladet 2017-08-07 11:56 5 
43: Talang-stjärnan trakasseras av ungdomsgäng Aftonbladet 2017-06-25 06:18 6 
44: Kan glömma jobb någon annanstans Aftonbladet 2017-05-03 20:29 7 
45: Varit väldigt mobbad - mår verkligen uselt Aftonbladet 2017-04-11 09:13 9 
46: 23-åring dömd för grov våldtäkt av kvinna med asperger Aftonbladet 2017-03-16 20:04 11 
47: 23-åring dömd för grov våldtäkt Aftonbladet 2017-03-17 06:33 16 
48: Ratades av Djurgården - nu en av de hetaste Aftonbladet 2017-02-28 12:42 17 
49: Han fixar kalas för 200 barn på Operan Aftonbladet 2017-11-13 12:34 2 
50: Linus önskan: En medalj till, Sarah Aftonbladet 2017-07-30 00:11 11 
51: Nu har Pennpojken flest pennor i världen Aftonbladet 2017-07-14 18:00 13 
52: Sjöström har ärr av "superdräkten" Aftonbladet 2017-06-25 13:41 14 
53: Här visar Måns Möller upp skadorna efter rekordcyklingen Aftonbladet 2017-06-22 21:41 16 
54: Brynässpelarens fina gest: Satt och grät Aftonbladet 2017-06-05 19:48 20 
55: Adam, 10, slår världsrekordet i pennor  Aftonbladet 2017-07-15 12:46 2  
56: Det ska aldrig vara tillåtet  Aftonbladet 2017-05-11 17:57 4  
57: Brynäs har identifierat spelaren bakom påhoppet  Aftonbladet 2017-05-05 15:38 6  
58: Kvinna med Asperger våldtogs och förnedrades  Aftonbladet 2017-03-18 18:00 7 
59: Ulrikas hyllning till Ikeas personal: Visade oss medmänsklighet  Aftonbladet 2017-04-24 10:22 2 
60: Låg risk med antidepressiva under graviditet  Aftonbladet 2017-04-19 03:35 4 
 
Bortfall: 
Bortfall, ej fokus på diagnos: Gripen för barnporr tidigare dömd - kidnappade pojke Aftonbladet 2017-
02-17 08:07 13 
Bortfall, debattartikel: Hör på oss - vi drabbas också av övergreppen Aftonbladet 2017-11-13 04:00 5 
Bortfall, ej fokus på diagnos: Jasmine, 13, behövde vård - låstes in och tog sitt liv Aftonbladet 2017-
10-16 05:57 7 
Bortfall, ej fokus på diagnos: Måns Möller nära brandkaoset i Portugal Aftonbladet 2017-06-18 11:51  
 
Expressen: 
2015 – totalt 12 st (ett bortfall)  
61: Autism kopplat till hormonstörning hos mamman Expressen 2015-12-08 11:26 2 
62: Många svar på Olles fyndiga efterlysning Expressen 2015-10-08 18:14 4 
63: “Det har varit ett helvetiskt år" Expressen 2015-05-20 13:18 6 
64: Malena Ernman om sin dotters diagnos Expressen 2015-07-13 05:08 10 
65: "Jag har alltid trott jag var osmart, men det var tvärtom" Expressen 2015-04-09 11:18 13 
66: Jultomten tröstade 6-åring med autism - hyllas på nätet Expressen 2015-12-10 15:47 2 
67: Poliser sköt sexåring till döds med fem skott Expressen 2015-11-07 07:34 6 
68: Malena Ernmans ilska mot TV4: "Förbannad" Expressen 2015-06-02 12:12 8 
69: Pappan: 'Nu känner vi oss oroliga hela tiden' Expressen 2015-05-29 11:14 10 
70: Autistisk pojke ritar perfekt världskarta från minnet Expressen 2015-04-10 11:08 12 
71: Kändisar uppmärksammar autism med ny Twizzler-kampanj Expressen 2015-03-19 13:06 13 
72: De brinner för att motverka utanförskap  Expressen 2015-04-02 07:44 2 
 
Bortfall: 
Bortfall, dublett: Autism kopplat till hormonstörning hos mamman Expressen 2015-12-08 11:26 4 
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2016 – 20 st (fyra bortfall) 
73: Stora förändringen i Susan Boyles liv Expressen 2016-12-29 12:50 2 
74: Oscar, 11, hölls fast av skolpersonalen Expressen 2016-09-28 05:27 4 
75: Moha: "Jag vill visa att alla kan bli modeller" Expressen 2016-08-02 15:02 6 
76: Nathea, 11, vill att alla rockar sina sockor  Expressen 2016-03-20 11:11 2 
77: Han blir ambassadör för autistiska barn Expressen 2016-12-08 13:44 8 
78: Moha utses till lucia: "Alla får vara olika" Expressen 2016-12-06 15:44 10 
79: Torbjörn blev hemlös efter kommunens miss Expressen 2016-10-20 15:45 12 
80: Hon larmar om skola: "Lärarna tar till våld" Expressen 2016-10-09 19:34 14 
81: Autistiske Jimmy, 21: "Vilket värde har jag?" Expressen 2016-08-31 22:18 16 
82: Sarah Sjöström om kärleken till brodern Expressen 2016-08-14 22:24 18 
83: Kafébiträdet hyllas för hjälpen till Jasper, 10 Expressen 2016-08-04 21:57 21 
84: Han upptäckte sin diagnos - tack vare dottern  Expressen 2016-03-11 13:32 10 
85: Isak, 17, fick ett nytt beslut om assistansen  Expressen 2016-10-16 17:49 12 
86: Barnens pappa dog - mamman är i koma  Expressen 2016-09-08 16:56 15 
87: Nu får autistiske Danielle en ny pool  Expressen 2016-07-15 17:37 17 
88: De vill fixa en ny pool till autistiske Danielle  Expressen 2016-07-13 23:12 19 
89: Någon skar sönder Daniélles kära pool  Expressen 2016-07-12 13:53 2 
90: Ulrika: Våga vara den "jobbiga mamman"  Expressen 2016-01-29 19:43 2  
91: Alla engagerar sig efter pappas fina initiativ  Expressen 2016-01-13 13:07 5 
92: Lappen om Johan har delats 5000 gånger  Expressen 2016-01-02 15:20 2 
 
Bortfall: 
Bortfall, för lång: "Jag kan absolut tänka mig att skaffa barn under karriären"  Expressen 2016-12-25 
09:44 
Bortfall, insändare: "Började rispa armarna för att slippa smärtan"  Expressen 2016-12-11 19:00 
Bortfall, ej fokus på diagnos: Kovacs berättar om sin diagnos NPF  Expressen 2016-05-22 08:15 
Bortfall, för lång: Jag skakade och grät och stapplade runt"  Expressen 2016-06-19 14:30 4 
 

2017 – totalt 20 st 
93: Camilla Henemarks fusk- anklagelse mot Anna Book Expressen 2017-10-09 22:54 2 
94: Moha, 27, fjällvandrar - med "pansarpermo" Expressen 2017-08-06 17:47 3 
95: "Ironiskt att inte kunna stå för vad man säger" Expressen 2017-07-14 16:33 4 
96: Söderström: Därför pratar jag om mina diagnoser Expressen 2017-05-16 16:24 5 
97: "Varit väldigt mobbad av vissa lagkamrater" Expressen 2017-04-11 08:37 6 
98: "Är inte vackert om de har sagt så till honom" Expressen 2017-04-30 08:23 7 
99: "Jag visste inte att han hade den diagnosen" Expressen 2017-05-01 18:43 8 
100: "Spelare åker runt och kallar en för särbarn" Expressen 2017-04-29 18:24 9 
101: Hatstorm mot mamma som drar sitt barn i koppel Expressen 2017-10-27 14:18 2 
102: Stefan Schwarz berättar nu om sonens sjukdom Expressen 2017-10-18 06:41 3 
103: Madeleines oväntade val: Tog med sig Patrick, 46 Expressen 2017-09-13 10:16 4 
104: Andreas, 12, behöver hjälp dygnet runt - Försäkringskassan s... Expressen 2017-08-16 20:48  
105: Stjärnans fundering - vill köpa sex till sonen Expressen 2017-07-12 21:13 6 
106: Måns Möller höll kärleken hemlig Expressen 2017-07-06 10:32 7 
107: Sjöström om tårarna i SVT: "Mitt hjärta" Expressen 2017-06-25 07:13 8 
108: Komikern visar blodiga skadan Expressen 2017-06-22 12:15 9 
109: SHL-spelarens fina gest inför Johans studentbal Expressen 2017-06-05 20:29 10 
110: Lina, 36, fick diagnosen autism som vuxen  Expressen 2017-05-21 19:57 2 
111: "Jag blev helt jättechockad"  Expressen 2017-05-16 16:26 3 
112: Autistiske Fred gick inte i skolan på två år  Expressen 2017-04-02 14:13 4 
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SVT: 
2015 – totalt 11 st (ett bortfall)  
113: Aspergersdiagnoserna ökar - resurserna minskar SVT Nyheter 2015-03-24 10:16 2 
114: Pentagon-rapport: Putin kan ha asperger SVT Nyheter 2015-02-05 17:36 4 
115: Forskare: Gentesta barn med autism SVT Nyheter 2015-09-02 17:18 2 
116: Forskare har lyckats odla en mänsklig hjärna SVT Nyheter 2015-08-21 10:12 4 
117: Din musiksmak avslöjar ditt sätt att tänka SVT Nyheter 2015-07-24 22:10 6 
118: Beviljat stöd uteblir för utsatta familjer SVT Nyheter 2015-05-25 06:04 8 
119: Många barn med särskilda behov utan stöd SVT Nyheter 2015-05-20 18:11 10 
120: Lantgårdar satsar på skola och omsorg SVT Nyheter 2015-05-19 06:33 12 
121: Min familj behöver stöd SVT Nyheter 2015-05-06 06:30 14 
122: Hur olika är egentligen kvinnor och män? SVT Nyheter 2015-03-15 14:00 18 
123: Stort mässlingsutbrott i USA oroar  SVT Nyheter 2015-01-24 02:39 2 
 
 
Bortfall: 
Bortfall, dublett: Pentagon-rapport: Putin kan ha asperger SVT Nyheter 2015-02-05 17:36 16 
 

2016 – totalt 20 st (ett bortfall)  
124: Placerades i särskolan - studerar till lärare SVT Nyheter 2016-09-20 06:05 2 
125: Framgångsrik IT-utbildning hotad SVT Nyheter 2016-09-06 06:10 4 
126: Hon anmälde skolan - och fick rätt SVT Nyheter 2016-08-24 06:05 6 
127: SVT avslöjar: Sexdömd hyrläkare såldes in med falsk information SVT Nyheter 2016-08-21 
09:09  
128: Lärare: Det handlar om att skapa kontakt SVT Nyheter 2016-06-15 18:57 10 
129: Våld mot handikappade barn kartläggs SVT Nyheter 2016-04-21 13:38 12 
130: Här krävs läkarintyg för specialkost i skolan SVT Nyheter 2016-03-24 06:05 13 
131: Bakläxa för Jönköpings kommun SVT Nyheter 2016-02-25 16:41 15 
132: Trots ökade kunskaper - var tredje med ADHD får ingen hjälp SVT Nyheter 2016-02-09 06:00 
133: Anmälan: Vårdpersonal kränkte funktionsnedsatta SVT Nyheter 2016-12-08 17:32 2 
134: Theo får vänta ett år på BUP-besök SVT Nyheter 2016-11-14 18:11 3 
135: Flickhemmens VD: Vi har fullgjort våra skyldigheter SVT Nyheter 2016-11-01 18:49 4 
136: Lärarna saknar kompetens om autism och ADHD SVT Nyheter 2016-09-29 06:07 8 
137: Många frågor om barn med särskilda behov SVT Nyheter 2016-09-27 19:51 10 
138: Pokémon go hyllas av Bup i Halland SVT Nyheter 2016-09-18 07:04 12 
139: Eva fick rätt av Skolinspektionen SVT Nyheter 2016-09-07 14:30 13 
140: Fridolin (MP) om särskilt stöd: Det har saknats resurser SVT Nyheter 2016-08-24 13:21  
141: Det lönar sig att klaga - varannan får rätt  SVT Nyheter 2016-08-22 13:58 2  
142: Flyttade för att autistiske sonen skulle få hjälp  SVT Nyheter 2016-08-22 06:04 4  
143: Eva slåss för att dottern ska få gå i skolan  SVT Nyheter 2016-08-22 06:04 6 
 
Bortfall: 
Bortfall, bokrecension: Jätten SVT Nyheter 2016-10-12 19:00 6 
 

2017 – totalt 20 st  
144: Neuropsykiatriska feldiagnoser ökar SVT Nyheter 2017-10-16 11:20 2 
145: Odette blev kvitt feldiagnosen - tog saken i egna händer SVT Nyheter 2017-10-16 11:09  
146: Fem karaktärer med autistiska drag SVT Nyheter 2017-09-16 07:28 5 
147: Moha, 27, fjällvandrade i Norge med pansarpermobil: Jag vill visa att allt är 
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Möjligt, SVT Nyheter 2017-08-07 20:38 6 
148: Linus Söderström: Jag ville hjälpa andra SVT Nyheter 2017-05-16 10:39 8 
149: Youtube-stjärnan The Bentish om sin ångest: Det är hemskt SVT Nyheter 2017-03-07 06:32 
150: Kritiken: Barnidrotten är för tävlingsinriktad SVT Nyheter 2017-02-13 12:04 11 
151: Här får Tierpsbor hjälp att bli bättre föräldrar SVT Nyheter 2017-02-02 06:03 13 
152: Fasthållningar i skolor omprövas SVT Nyheter 2017-01-09 09:56 15 
153: Hon utmanar sina sjukdomar - vandrar till Kiruna SVT Nyheter 2017-11-15 18:50 2 
154: Jonas fick fel diagnos - kunde ha slutat med självmord SVT Nyheter 2017-10-16 11:09 3 
155: Gener spelar stor roll vid autism SVT Nyheter 2017-09-26 17:57 5 
156: Stereotyp autism på film SVT Nyheter 2017-09-16 07:28 7 
157: Socialtjänsten i Gävle drog tillbaka beslut om bostadsförtur SVT Nyheter 2017-08-01 06:31 9 
158: 65-åring frias från misstänkt våldtäkt SVT Nyheter 2017-06-26 16:04 10 
159: Ny app hjälper unga förstå BUP-utredning SVT Nyheter 2017-06-17 18:01 11 
160: Dom: Rätt att stänga ner flickhem SVT Nyheter 2017-06-14 06:02 12 
161: Bamse på bio för barn med autism SVT Nyheter 2017-04-02 14:54 14 
162: Hjärnskillnader mellan män och kvinnor i Lindströms show  SVT Nyheter 2017-09-14  
15:59  
163: Allt färre italienska barn vaccineras  SVT Nyheter 2017-05-10 20:48 3 
 
SR: 
2015  – totalt 9 st (två bortfall) 
164: Pjär ska vara tomte för behövande barn  Sveriges Radio P4 2015-12-08 12:27 165: Regeringen 
ska utreda varför flera hundra elever inte går till skolan  Sveriges Radio P4 2015-09-08 17:16 3  
166: CRISPR-tekniken kan förändra gener  Sveriges Radio P1 2015-12-18 18:00 5  
167: Mamma till död IS-krigare:" Jag blir aldrig normal igen"  Sveriges Radio P1 2015-04-23 12:09 6  
168: Syskonpar kan ha helt olika riskfaktorer för autism  Sveriges Radio P1 2015-01-27 06:41 11 
169: Ungdomar med funktionsnedsättning får jobb  Sveriges Radio P4 2015-12-28 13:31 
170: Autistisk man låstes in - idag inleds rättegång  Sveriges Radio P4 2015-12-14 08:05 4 
 
Bortfall: 
Bortfall, dubblett: Målsökande DNA-kniv förändrar gener  Sveriges Radio P1 2015-02-09 18:00 8  
Bortfall, dubblett: Molekylär kniv förändrar gener  Sveriges Radio P1 2015-02-09 12:35 10  
 

2016 – 20 st 
171: Andreas Brunnström vill hjälpa oss att förstå aspergers Sveriges Radio P4 2016-12-12 18:00  
172: Information om jobb blir rolig teater Sveriges Radio P4 2016-12-12 17:53 3 
173:Funktionsnedsatta samlar in pengar till hjärnforskning Sveriges Radio P4 2016-10-26 14:47  
174: Måns Möller ordnade läger för barn med NPF-diagnoser Sveriges Radio P4 2016-07-13 13:44  
175: Personal inom vård och omsorg kan lära sig mer om hbtq Sveriges Radio P4 2016-06-24 06:03 8 
176: Måns Möller cyklar för barn med särskilda behov Sveriges Radio P4 2016-05-16 14:08 10 
177: Många barn med autism misslyckas i skolan Sveriges Radio P4 2016-04-29 16:08 11 
178: Blir man lättare lurad om man har aspergers? Sveriges Radio P4 2016-04-01 18:00 12 
179: Personer med autism kan vara extra bra på jobbet Sveriges Radio P4 2016-03-08 10:26 13 
180: Julrepris: Stefan Schwarz berättar om det brutala överfallet Sveriges Radio P4 2016-12-27 14:36  
181: Idrottslektioner kan göras bättre för barn med funktionsnedsättning Sveriges Radio P4 2016-11-
17 18:00 
182: Clinton vill fixa jobb för amerikaner med autism Sveriges Radio P4 2016-11-02 18:00 6 
183: Fattiga barn med autism i USA får sämre hjälp Sveriges Radio P4 2016-11-02 18:00 7 
184: Småsaker kan leda till fasthållning på ungdomshem Sveriges Radio P4 2016-10-05 18:00 9 
185: En förskollärare som slog ett barn fick högre lön Sveriges Radio P4 2016-09-01 17:56 11 
186: Neandertalarna hade troligen inte autism Sveriges Radio P4 2016-08-05 16:02 13 
187: Dataspelsmissbruk är vanligare hos personer med adhd Sveriges Radio P4 2016-07-29 17:40 14 
188: Mobilspel utomhus kan hjälpa personer med autism Sveriges Radio P4 2016-07-22 17:59 16 
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189: Starka reaktioner på autism i skolan  Sveriges Radio P4 2016-05-02 18:00 2 
190: Elever med funktionsnedsättning får för lite hjälp  Sveriges Radio P4 2016-10-05 18:00  
 

Sr 2017 – 10 st (ett bortfall) 
191: Kändisar som har diagnoser Sveriges Radio P4 2017-10-23 14:59 2 
192: Fler elever utreds för diagnoser Sveriges Radio P4 2017-09-28 10:28 4 
193: Hockeylagen HV71 och Brynäs ska stoppa mobbning Sveriges Radio P4 2017-08-30 11:52  
194: Brukare missnöjd med LSS-vikarier Sveriges Radio P4 2017-07-25 12:48 8 
195: Svensk forskning om varför NPF-diagnoser kan försvåra körkort Sveriges Radio P4 2017-06-13 
15:57 10 
196:Rebecca har funktionsnedsättning och får hjälp att vara en bra förälder Sveriges Radio P4 2017-
02-17 10:44 11 
197: 18-årig autistisk pojke dog efter att ha fått plats på ett kortidshem Sveriges Radio P4 2017-08-29 
12:24 2 
198: Komikern Måns Möller får pris för att ha hjälpt barn med autism att idrotta Sveriges Radio P4 
2017-10-25 16:19 4 
199: Stort kalas för barn med NPF-diagnoser Sveriges Radio P4 2017-11-09 11:06 6 
200:"Det är väldigt ångestladdat att gå vilse" Sveriges Radio P4 2017-08-02 13:54 8 
 
Bortfall: 
Bortfall, insändare: Rickard cyklar långt för att få tänka klart Sveriges Radio P4 2017-08-04 12:39 7 
 

 

11.3 Bilaga 3 – Kodning i Excel 

Enheter: Var1: Var2: Var3: Var4: Var5: Var6: Var7: 
1 204 206 208 215 224 226 229 
2 204 206 207 217 224 226 229 
3 204 206 211 216 219 226 229 
4 204 206 208 216 224 226 229 
5 204 206 208 218 219 227 229 
6 204 206 211 214 219 226 229 
7 204 206 209 214 222 226 229 
8 204 206 211 214 222 227 229 
9 204 206 209 216 222 226 229 

10 204 206 211 216 222 225 229 
11 204 206 211 214 224 227 229 
12 204 206 208 215 221 226 229 
13 204 206 208 218 221 225 229 
14 204 206 207 216 224 225 229 
15 204 206 207 214 222 226 229 
16 204 206 211 214 224 227 229 
17 204 206 208 217 221 225 229 
18 204 206 207 212 224 225 229 
19 204 206 207 217 224 225 229 
20 204 206 207 212 224 225 229 
21 204 206 208 218 224 226 229 
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22 204 206 209 216 224 226 229 
23 204 206 208 215 219 226 229 
24 204 206 207 214 220 226 229 
25 204 206 208 216 219 226 229 
26 204 206 210 218 224 225 229 
27 204 206 210 212 224 225 229 
28 204 206 211 212 224 225 229 
29 204 206 207 218 220 225 229 
30 204 206 211 212 224 225 229 
31 204 206 210 212 224 225 229 
32 204 206 207 217 224 225 229 
33 204 206 207 214 224 225 229 
34 204 206 207 214 220 227 229 
35 204 206 207 214 220 227 229 
36 204 206 207 212 224 225 229 
37 204 206 211 216 224 225 229 
38 204 206 207 218 224 227 229 
39 204 206 210 212 224 225 229 
40 204 206 211 216 222 225 229 
41 204 206 211 215 224 226 229 
42 204 206 208 215 224 226 229 
43 204 206 207 216 219 226 229 
44 204 206 207 218 221 226 229 
45 204 206 208 215 221 226 229 
46 204 206 207 218 224 226 229 
47 204 206 207 216 224 226 229 
48 204 206 208 218 221 226 229 
49 204 206 207 212 224 225 229 
50 204 206 211 217 221 225 229 
51 204 206 210 216 224 225 229 
52 204 206 211 216 221 225 229 
53 204 206 207 212 224 225 229 
54 204 206 207 217 221 225 229 
55 204 206 210 212 224 225 229 
56 204 206 208 215 221 226 229 
57 204 206 208 214 221 226 229 
58 204 206 207 216 224 226 229 
59 204 206 211 212 224 225 229 
60 204 206 211 214 222 225 229 
61 203 206 211 214 222 225 229 
62 203 206 207 212 224 225 229 
63 203 206 207 212 224 226 229 
64 203 206 211 212 224 226 229 
65 203 206 208 215 224 226 229 
66 203 206 207 212 224 225 229 
67 203 206 207 216 224 225 229 
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68 203 206 207 216 224 226 229 
69 203 206 207 212 224 225 229 
70 203 206 210 216 224 225 229 
71 203 206 211 216 219 225 229 
72 203 206 207 217 224 227 229 
73 203 206 208 215 219 226 229 
74 203 206 207 218 224 226 229 
75 203 206 208 218 224 226 229 
76 203 206 211 217 224 225 229 
77 203 206 211 216 221 225 229 
78 203 206 208 218 224 225 229 
79 203 206 207 218 224 225 229 
80 203 206 207 217 224 225 229 
81 203 206 211 218 224 225 229 
82 203 206 208 217 221 225 229 
83 203 206 207 217 224 225 229 
84 203 206 211 218 222 225 229 
85 203 206 207 217 224 225 229 
86 203 206 207 217 224 225 229 
87 203 206 210 217 224 225 229 
88 203 206 207 217 224 225 229 
89 203 206 210 213 224 225 229 
90 203 206 207 212 224 227 229 
91 203 206 210 212 224 225 229 
92 203 206 207 212 224 225 229 
93 203 206 207 215 219 226 229 
94 203 206 208 215 224 226 229 
95 203 206 208 215 221 226 229 
96 203 206 208 215 221 226 229 
97 203 206 208 215 221 226 229 
98 203 206 211 217 221 226 229 
99 203 206 207 218 221 226 229 

100 203 206 208 215 221 226 229 
101 203 206 207 217 224 225 229 
102 203 206 211 212 221 225 229 
103 203 206 211 216 224 225 229 
104 203 206 207 217 224 225 229 
105 203 206 207 212 219 225 229 
106 203 206 211 212 219 225 229 
107 203 206 211 218 221 225 229 
108 203 206 211 216 219 225 229 
109 203 206 207 213 221 225 229 
110 203 206 208 215 224 225 229 
111 203 206 211 216 221 227 229 
112 203 206 207 212 224 225 229 
113 201 205 207 218 224 226 229 
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114 201 205 209 216 224 226 229 
115 201 205 211 214 222 225 229 
116 201 205 211 214 222 225 229 
117 201 205 211 214 222 225 229 
118 201 205 207 217 224 227 229 
119 201 205 207 217 224 225 229 
120 201 205 211 214 224 227 229 
121 201 205 207 215 224 225 229 
122 201 205 211 214 222 225 229 
123 201 205 211 216 222 225 229 
124 201 205 208 215 224 226 229 
125 201 205 207 218 224 226 229 
126 201 205 207 212 224 226 229 
127 201 205 209 216 224 226 229 
128 201 205 207 217 224 226 229 
129 201 205 207 214 220 226 229 
130 201 205 207 217 224 226 229 
131 201 205 207 214 224 227 229 
132 201 205 207 218 224 226 229 
133 201 205 207 214 224 225 229 
134 201 205 207 212 224 225 229 
135 201 205 207 217 224 225 229 
136 201 205 207 217 224 227 229 
137 201 205 211 214 224 227 229 
138 201 205 211 217 224 225 229 
139 201 205 207 217 224 225 229 
140 201 205 207 217 220 225 229 
141 201 205 207 214 220 225 229 
142 201 205 207 217 224 225 229 
143 201 205 207 217 220 225 229 
144 201 205 211 214 222 227 229 
145 201 205 211 216 222 226 229 
146 201 205 208 216 219 227 229 
147 201 205 208 215 224 226 229 
148 201 205 208 215 221 226 229 
149 201 205 208 215 224 226 229 
150 201 205 207 218 224 227 229 
151 201 205 207 218 224 227 229 
152 201 205 207 214 224 227 229 
153 201 205 208 215 224 225 229 
154 201 205 207 212 224 225 229 
155 201 205 211 214 222 227 229 
156 201 205 211 214 219 225 229 
157 201 205 207 217 224 225 229 
158 201 205 207 216 224 225 229 
159 201 205 211 214 222 225 229 
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160 201 205 207 214 224 225 229 
161 201 205 211 214 224 225 229 
162 201 205 211 214 222 225 229 
163 201 205 211 217 224 225 229 
164 202 205 207 216 224 225 228 
165 202 205 207 214 220 225 228 
166 202 205 211 214 222 225 229 
167 202 205 209 216 224 227 229 
168 202 205 211 214 222 227 229 
169 202 205 208 218 224 225 228 
170 202 205 207 217 224 225 229 
171 202 205 208 215 224 226 228 
172 202 205 211 216 219 226 228 
173 202 205 208 215 224 227 228 
174 202 205 211 218 224 225 228 
175 202 205 211 218 224 226 228 
176 202 205 207 212 224 227 228 
177 202 205 207 214 224 227 228 
178 202 205 207 215 224 226 228 
179 202 205 208 215 224 226 228 
180 202 205 211 212 219 225 229 
181 202 205 207 214 224 225 228 
182 202 205 207 214 220 225 228 
183 202 205 207 214 220 225 228 
184 202 205 207 218 224 225 228 
185 202 205 207 217 224 225 228 
186 202 205 211 214 222 225 228 
187 202 205 207 214 224 225 228 
188 202 205 211 217 224 227 228 
189 202 205 207 215 224 227 228 
190 202 205 207 217 224 225 228 
191 202 205 208 216 219 227 228 
192 202 205 211 214 224 226 228 
193 202 205 207 214 221 226 228 
194 202 205 207 218 224 227 228 
195 202 205 207 214 224 227 228 
196 202 205 208 215 224 226 228 
197 202 205 207 216 224 225 228 
198 202 205 211 212 219 225 228 
199 202 205 207 216 224 225 228 
200 202 205 207 218 224 225 228 

 


