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Abstract 

This essay aims to examine how the disabled figure is represented in motion pictures and if 

these representations differ when the actors are disabled. It aims to shed some light on the 

social construction of normality and disability. The theoretical framework is that of stigma, 

social interaction and Crip Theory and the method we use is discourse analysis. The movies in 

which we examine this are as follow: Hur många lingon finns det i världen?, Hur många 

kramar finns det i världen?, Café de Flore and Le huitième jour.  Our conclusion is that 

known stereotypes did not occur as much as limited course of action and the tendency to treat 

the disabled character as a group and not as individuals. Our result also indicates that the story 

of the disabled figure is not the one that is being told and how their humanity is something 

that has to be confirmed instead of being self-evident. 
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Sammanfattning 

Uppsatsen ämnar undersöka hur den funktionsnedsatta karaktären framställs i spelfilm och om 

dessa framställningar förändras av att skådspelarna är uttalad funktionsnedsatta. Den ämnar 

även belysa några av de processer som är verksamma i den sociala konstruktionen av 

normalitet och funktionsnedsättning. För att uppnå syftet görs en diskursanalys av fyra 

spelfilmer med teorier om stigma, social interaktion och Crip Theory som ramverk. De fyra 

filmerna är Hur många lingon finns det i världen?, Hur många kramar finns det i världen?, 

Café de Flore och Den åttonde dagen.  Utifrån resultatet av analysen konstateras att välkända 

stereotyper inte är det mest framträdande men däremot ett upprepande av handlingsmönster 

och att behandla de funktionsnedsatta karaktärerna som ett kollektiv istället för individer. Det 

visade sig också att det inte är den funktionsnedsatta karaktärens historia som berättas samt att 

dennes mänsklighet ständigt påtalas, något som tyder på att den inte är en självklarhet.  
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1. Inledning 

”Alla har rätt att funka olika” var musikhjälpens paroll 2018. Syftet var att uppmärksamma 

det faktum att funktionsnedsatta personer utgör en av världens mest diskriminerade grupper. 

Deras funktionsnedsättning gör att förutsättningarna för dem att få ett fullvärdigt liv är 

avsevärt sämre i jämförelse med icke-funktionsnedsatta. Radiohjälpens generalsekreterare 

Kristina Henschen (Sveriges Radio, 2018) lyfter fram att funktionsnedsatta personer 

osynliggörs och stängs ute från normalsamhället. Hon menar att de genom att tillhöra en 

diskriminerad grupp har sämre möjligheter till att exempelvis skaffa sig en utbildning, vilket i 

förlängningen leder till dåliga försörjningsmöjligheter och liten makt över sitt eget liv. Att 

definieras som funktionsnedsatt har betydelse för den enskilda individen, men vad är det som 

avgör om du blir definierad och kategoriserad som funktionsnedsatt eller som ”normal”? 

Vilka sociala konstruktioner är verksamma i den processen? Det vill vi titta närmare på i den 

här studien. 

I interaktion med andra individer sker en automatisk kategorisering där vi utifrån tidigare 

kunskaper och erfarenheter delar in dem vi möter i olika kategorier. Syftet är att underlätta 

interaktionen då vi genom att tillskriva individen en grupptillhörighet med tillhörande 

egenskaper vet hur vi ska bemöta och hur vi kommer att bli bemötta av individen framför oss 

(Goffman, 2014, s. 9-11). Kunskapen om andra får vi till oss genom tidigare erfarenheter, 

men även från audiovisuell media (rörlig ljud och bild, till exempel reklam och spelfilm) som 

spelar en viktig roll i produktionen och reproduktionen av de föreställningar, värderingar och 

normer som finns i samhället. Extra viktig blir den audiovisuella medians bild när det gäller 

framställandet av det som vi inte har i vår direkta närhet, som till exempel synen på 

människor från andra länder och kulturer, eller synen på personer med funktionsnedsättningar 

(Barnes, 1992, s. 5-6; Ljuslinder, 2002, s. 17-18).  

Studier visar att framställningen av funktionsnedsatta inom audiovisuell media är ofta präglad 

av stereotypa skildringar (Ghersetti, 2006, 32-33; Ljuslinder, 2002, s. 118). Det framgår även 

att människor med funktionsnedsättning har begränsat inflytande över hur de framställs, till 

exempel är det i regel individer utan funktionsnedsättning som gestaltar funktionsnedsatta i 

spelfilm ( Barnes, 1992, s. 21-22). Det innebär att bilden av personer med 

funktionsnedsättning, som många bär med sig i mötet med funktionsnedsatta individer, 

riskerar att vara felaktig och överensstämma dåligt med verkligheten. Att ge funktionsnedsatta 

människor inflytande över framställningen av funktionsnedsatta inom audiovisuell media är 
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enligt Barnes (1992, s. 21-22) och Ljuslinder (2002, s. 157) nödvändigt om bilden av 

funktionsnedsatta ska bli mer nyanserad och sann. Stämmer det? Att funktionsnedsattas 

inflytande förändrar bilden av funktionsnedsatta. Då spelfilm är ett område där 

funktionsnedsatta är underrepresenterade har vi valt det som studieområde och då mer 

specifikt spelfilm med uttalat funktionsnedsatta skådespelare. Genom att studera spelfilm med 

funktionsnedsatta skådespelare kan vi se om det blir någon skillnad på framställningen när 

funktionsnedsatta spelar rollen som funktionsnedsatt. Vi menar även att det valda 

studieområdet kan bidra med kunskap om vilka eventuella diskurser som är verksamma i den 

sociala konstruktionen av funktionsnedsättning och ”normalitet”.   

Då fysiska-och sensoriska funktionsnedsättningar är mest vanligt förekommande inom 

audiovisuell media (Ghersetti, 2006, s. 31) och därmed beforskade i större utsträckning har vi 

även valt att rikta in oss mot kognitiva funktionsnedsättningar som exempelvis 

utvecklingsstörning, autism och Downs syndrom. Intentionen är att undersöka om uttalat 

kognitivt funktionsnedsatta skådespelares medverkan i spelfilm bidrar till en mer nyanserad 

bild av personer med funktionsnedsättningar, eller om deras rollframställning påverkas av 

eventuella diskurser och därmed bidrar till att producera och reproducera stereotypa 

skildringar av funktionsnedsatta personer. Vi har inte funnit några tidigare studier där endast 

spelfilm med uttalat kognitivt funktionsnedsatta skådespelare har analyserats och vi menar 

därför att området är både relevant och viktigt att studera då resultatet kan bidra till en ökad 

förståelse kring på vilka grunder individer kategoriseras som funktionsnedsatta eller 

”normala”.  

 

1.1 Syfte 

Studien har ett dubbelt syfte. För det första avser den att studera hur personer med 

funktionsnedsättningar framställs i spelfilm och om dessa framställningar förändras av att 

skådespelarna är uttalat funktionsnedsatta. För det andra syftar den till att belysa de processer 

som är verksamma i den sociala konstruktionen av normalitet och funktionsnedsättning.  

 

1.2 Frågeställningar 

 Tillskrivs funktionsnedsatta i spelfilm stereotypa karaktärer och handlingsmönster? 

Vilka i så fall? 
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 Fyller de funktionsnedsatta karaktärerna särskilda funktioner i spelfilm? Vilka i så 

fall? 

 Skiljer sig framställningen av funktionsnedsatta från icke-funktionsnedsatta i spelfilm? 

På vilket sätt i så fall? 

 

1.3 Begreppsdefinition 

I följande avsnitt kommer begreppen funktionsnedsättning och normal/normalitet definieras 

för att tydliggöra hur vi förhåller oss till och använder oss av dessa. 

 

1.3.1 Funktionsnedsättning 

Eftersom vårt syfte till viss del är att försöka se vilken potentiell förändringskraft det ligger i 

att personer som blir kategoriserade som uttalat funktionsnedsatta får gestalta den 

funktionsnedsatta karaktären blir vi tvungna att göra en definition av vem som är 

uttalat  funktionsnedsätt. Det är inte helt oproblematiskt i en uppsats som vill undersöka de 

strukturer som upprätthåller ett dikotomt förhållande mellan normalitet och 

funktionsnedsättning, speciellt som vi inte vill fortsätta att bygga på tidigare negativa eller 

nedsättande diskursiva element. Vi vill därför poängtera att vi inte är ute efter att definiera 

vilka personer som ska benämnas som funktionsnedsatta, men för att överhuvudtaget kunna 

tala om normalitet och funktionsnedsättning behöver vi använda oss av begrepp som redan är 

vedertagna. Vi har därför valt att använda oss av begreppet funktionsnedsättning när vi 

refererar till uttalat funktionsnedsatta individer då det är det begrepp som Socialstyrelsen 

(2019) rekommenderar. Enligt Socialstyrelsen (2019) kan en nedsättning av 

funktionsförmågan vara medfödd eller förvärvad genom skada eller sjukdom och den kan 

vara av bestående eller övergående art. Personer med funktionsnedsättning är en benämning 

som bör användas när enskilda individer eller grupper benämns.  

 

1.3.2 Normalitet/Normal 

Vi tänker att det finns inte någon absolut definition av “normalitet” eller “normal”, men i den 

här studien kommer begreppen att användas i bemärkelsen: “Ej definierad och/eller 

kategoriserad som funktionsnedsatt.” 
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1.4 Disposition 

I uppsatsens inledande avsnitt introduceras undersökningsområdet, studiens syfte och 

frågeställningar. Därefter följer avsnittet tidigare forskning, där en sammanställning av 

forskningen inom området presenteras. Sedan kommer en redogörelse av studiens teoretiska 

perspektiv, följt av metodavsnittet där metodologiska aspekter, val- och bearbetning av 

material, kvalitetskriterier samt forskningsetik diskuteras. Därpå följer avsnittet analys och 

resultat, där studiens resultat redovisas. Arbetet i sin helhet diskuteras i avsnittet diskussion 

och slutsatser. Uppsatsen avslutas med en presentation av litteraturen samt bilagor. 
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2. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen som vi har tagit del av berör både spelfilm och TV-utbud. Av 

studierna framgår det att när det gäller spelfilm är det i huvudsak icke-funktionsnedsatta 

skådespelare, regissörer och producenter som har haft makten över framställningen av 

funktionsnedsatta. När det gäller studier med fokus på TV-utbudet framgår det att uttalat 

funktionsnedsatta medverkar i programmen, men det framgår inte om uttalat 

funktionsnedsatta har haft inflytande över produktionen. De studier som vi har använt oss av 

utgår från en västerländsk kontext och omfattar perioden 1985-2006. Att studierna är lite äldre 

beror på att det har varit svårt att hitta nyare studier inom det specifika undersökningsområdet, 

att vi ändå bedömer dem som relevanta grundar sig i att de återkommer som referens i andra 

studier som behandlar närliggande områden. En sammanställning av studierna presenteras 

under rubrikerna: stereotypa karaktärer, handlingsmönster samt förekomst och funktion. Det 

finns en viss överlappning mellan rubrikerna, men vi har ändå valt att presentera materialet på 

följande vis då vi upplever att rubrikindelningen gör texten mer överskådlig. 

 

2.1 Stereotypa karaktärer 

Det framgår av tidigare forskning att framställningen av personer med funktionsnedsättning 

inom audiovisuell media präglas av stereotypa skildringar. Tydligast framträder dessa i 

spelfilm, men även inom reklamfilmer och i tv-program återfinns framställningarna. Några 

vanligt förekommande stereotyper i spelfilm är The Comic Misadventure som framställer den 

funktionsnedsatta som en dråplig karaktär som försätter sig själv i farliga situationer men som 

genom sin klantighet lyckas undkomma skada (Barnes, 1992, s. 13-14; Nordan, 1994, s. 20). 

The Sweet Innocent  karakteriseras av en ödmjuk, foglig, ofta blind ogift ung kvinna som 

belönas för sina dygder genom att antingen tas om hand av icke-funktionshindrade, eller bli 

botad med hjälp av mirakel eller en manlig läkare (Nordan, 1994, s. 33). The Nobel Warrior 

är krigsveteranen som med tapperhet och mod hanterar sin funktionsnedsättning/skada som 

han förvärvat i strid (Nordan, 1994, s. 29). The Tragic Victim beskriver den funktionsnedsatta 

som en utstött individ vars liv inte är värt att leva, ofta dör karaktären i slutet av filmen 

(Nordan, 1994, s. 26; Reily, 2005, s. 110-125). The super Cripple/the Civilian Superstar, en 

karaktär som återfinns i två utföranden; den funktionsnedsatta som, trots sin 

funktionsnedsättning, utför en bragd av något slag och blir hjälte (Barnes, 1992, s. 12-13; 

Nordan, 1994, s. 51). Den andra varianten är när den högt uppsatte personen ådrar sig en 
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funktionsnedsättning, blir bitter till en början men tar sig i kragen och återtar sin upphöjda 

position (Nordan, 1994, s. 28). The Obssessive Anvenger är en stympad eller missbildad man 

som drivs av att hämnas på den eller dem som orsakat hans lidande (Barnes, 1992, s. 11-12; 

Nordan, 1994, s. 52). När det kommer till sexualitet och funktionsnedsättning på film finns 

det två stereotypa beskrivningar. Den ena varianten lyfter fram funktionsnedsättningen som 

orsak till asexuellt beteende, den andra varianten framställer den funktionsnedsatta som en 

sexgalning (Barnes, 1992, s. 19).  Ljuslinder (2002, s. 123) har noterat liknande stereotyper i 

sin studie, men lyfter även fram Den Infantila, en stereotyp där den funktionsnedsatta 

framställs som mindre vetande och mentalt omogen. En vanligt förekommande beskrivning 

av personer med intellektuella funktionsnedsättningar enligt Ljuslinder (2002, s. 123). 

 

2.2 Handlingsmönster 

Framställningen av funktionsnedsatta inom audiovisuell media präglas inte bara av stereotypa 

karaktärer, även de handlingsmönster som tillskrivs funktionsnedsatta är begränsande. Reily 

(2005, s. 1-24) lyfter fram handlingsmönstret Heroes of Assimilation som beskriver en icke-

funktionsnedsatt person som, genom exempelvis en olycka, blir funktionsnedsatt. 

Sensmoralen i den typen av berättelse är: Genom viljestyrka eller gudstro kan svårigheter 

övervinnas och trots funktionsnedsättningen kan individen leva ett normalt liv (Reily, 2005, s. 

1-24). Döden som en lösning på funktionsnedsattas hopplösa situation är också ett välbekant 

handlingsmönster. I dessa berättelser framställs funktionsnedsatta som maktlösa och 

beklagansvärda då deras funktionsnedsättning hindrar dem från att leva ett fullvärdigt liv. Ett 

exempel på det är den helkroppsförlamade mannen som kämpar för rätten till dödshjälp. Hans 

liv framställs som mindre värt då hans förlamning placerar honom i rullstol och gör honom 

beroende av andra, inte ett liv värt att leva för en man. Ett annat exempel är den fattiga 

stackaren som på grund av sin funktionsnedsättning är utstött från samhällsgemenskapen, och 

där döden framställs som en human lösning på lidandet (Norden, 1994, s. 26). Att framställa 

den funktionsnedsattas agerande som orsaken till situationen är också ett vanligt 

handlingsmönster. Inom det spektrumet ryms berättelser om; den självförvållade 

funktionsnedsättningen, den självömkande individen där självömkandet i sig utgör ett hinder 

och blir funktionsnedsättande samt den funktionsnedsatta som sin egen värsta fiende som 

genom alienation gentemot icke-funktionsnedsatta blir utan hjälp och stöd (Barnes, 1992, s. 

14-15). Den funktionsnedsatta som en börda för omgivningen är även det ett frekvent 

handlingsmönster inom spelfilm. Här fokuseras det på omgivningens vedermödor och 
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samhällets kostnader som den funktionsnedsatta personen genom sin existens orsakar (Barnes, 

1992, s. 15-16). Även att beskriva funktionsnedsatta som arbetslösa utan intima/sexuella 

relationer är ett återkommande handlingsmönster. Genom avsaknad av arbete och 

intima/sexuella relationer tydliggörs den funktionsnedsattas avsaknad av normalitet då den, på 

grund av funktionsnedsättningen, inte har förmåga att leva familjeliv eller bidrar till 

samhällsgemenskapen (Barnes, 1992, s. 17-18) 

 

2.3 Förekomst och funktion 

Om funktionsnedsatta personer utgör en underrepresenterad grupp inom audiovisuell media 

eller inte råder det delade meningar om. Ljuslinder (2002, s. 160) och Ghersetti (2006, s. 19) 

menar att utifrån SVT:s totala sändningsutbud är funktionsnedsatta att betrakta som en 

underrepresenterad grupp då de endast medverkar i program som utgör 1-2 promille 

respektive 0.7 promille av det totala utbudet. Safran (1998, s. 471-472) pekar på motsatsen 

genom att lyfta fram studier som visar att förekomsten av personer med psykiatriska 

diagnoser, hörsel-eller synnedsättning i spelfilm är högre än i populationen. Byrd och Elliott 

(1985, s. 48-50) menar att anledningen till att psykiatriska diagnoser och sinnesnedsättningar 

är mer vanligt i spelfilm än i verkligheten är att det är en tacksam grupp att använda i syfte att 

skapa en viss stämning i filmen. Den blinda kvinnan som inte ser sin fiende (Safran, 1998, s. 

474) eller den psykotiska galningen (Byrd & Elliott, 1985, s. 50) är exempel på 

funktionsnedsättningens funktion som stämningsskapare. Oavsett typ av funktionsnedsättning 

är ofta syftet med funktionsnedsatta karaktärer att, som ovan nämns, skapa stämning och 

förstärka känsla av hotfullhet, utsatthet med mera (Barnes, 1992, s. 12). Att ingå som exotisk 

kuriosa är också en vanlig funktion för funktionsnedsatta. I dessa fall handlar det om att 

erbjuda de ”normala” en möjlighet att få gotta sig i andra människors vanställda kroppar och 

sinnen (Barnes, 1992, s. 12). Tidigare studier visar att när funktionsnedsatta personer 

representeras i media är det ofta i egenskap av själva funktionsnedsättningen, de utgör en 

homogen grupp inte individer (Ghersetti, 2006, s. 27; Ljuslinder, s. 128). När 

funktionsnedsatta personer förekommer i audiovisuell media handlar det uteslutande om att 

framställa dem som avvikare eller motvikt till det ”normala”. Det medför att 

normaliseringsuppvisningar är vanligt förekommande i framställandet av personer med 

funktionsnedsättning. På grund av funktionsnedsättningen uppfyller de inte 

normalitetsnormen, deras funktion blir att visa att de trots sin funktionsnedsättning kan göra 

”normala” saker och därmed visa att även de är ”normala” (Ljuslinder, 2002, s. 161-162).  
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Framställningen av funktionsnedsatta personer inom audiovisuell media är gjorda av icke-

funktionsnedsatta. Till exempel så är manusen skrivna av icke-funktionsnedsatta, och rollerna 

som funktionsnedsatta spelas till största delen av icke-funktionsnedsatta skådespelare (Barnes, 

1992, s. 21-22).  
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3. Teori 

Studiens teoretiska perspektiv är Erving Goffmans teori om stigma som presenteras under 

rubrikerna: social identitet, stigma samt interaktion med andra och Crip Theory som 

presenteras under rubriken Crip Theory och normaten. Teorierna kommer att tjänstgöra som 

ramverk för själva studien samt användas i syfte att tolka resultatet och förankra det i ett 

vidare perspektiv. Eftersom vi är intresserade av att titta på hur funktionsnedsatta 

skådespelare väljer att framställa funktionsnedsatta karaktärer, blir stigmateorin relevant då 

den behandlar stigmatiserade individers agerande och identitetsskapande i sociala praktiker. 

Vi är även intresserade av att undersöka hur funktionsnedsättning och normalitet konstrueras. 

Crip Theory är därför lämplig då den förhåller sig  kritisk mot och ifrågasätter 

fullfunktionsnormen och normalitet 

  

3.1 Social identitet 

I varje social interaktion sker en kategorisering av den andre (Goffman, 2014, s. 9-11). 

Utifrån individens egenskaper och beteende delar vi in dem vi möter i olika kategorier, där 

kategoriseringen syftar till att underlätta interaktionen med andra. Genom att tillskriva dem vi 

möter en grupptillhörighet med tillhörande egenskaper vet vi hur vi ska bemöta och kommer 

att bli bemötta av individen framför oss i just den situationen. Att ingå i en specifik kategori 

innebär för individen att den får egenskaper tillägnad sig som inte alltid överensstämmer med 

individens egen uppfattning om sig själv. Goffman (2014, s. 9-11) använder begreppet virtuell 

(skenbar) social identitet när han syftar till den första bedömningen som sker av en individ i 

ett inledande skede i interaktionen. I ett senare skede i interaktionen kan det visa sig att 

individen uppvisar egenskaper som inte stämmer överens med den kategorins egenskaper som 

individen först placerades i. Begreppet faktisk (actual) social identitet beskriver individens 

faktiska egenskaper, det vill säga de egenskaper som just den specifika individen besitter. Att 

till exempel tillhöra gruppen funktionsnedsatt innebär att i interaktion med andra bli tilldelad 

en virtuell social identitet som baseras på kategorin funktionsnedsatt, men då det finns en stor 

variation av funktionsnedsättningar stämmer den kategoriseringen ofta dåligt överens med 

individens faktiska sociala identitet. När den virtuella- och den faktiska sociala identiteten inte 

överensstämmer med varandra uppstår diskrepans mellan de två olika identitetstyperna. Den 

diskrepans som uppstår kan vara både positiv och negativ då en individ kan kategoriseras om 

till en fördelaktig- eller till en ofördelaktig kategori (Goffman, 2014, s. 9-11). 
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3.2 Stigma  

När en individ uppvisar egenskaper som är av icke önskvärd karaktär, egenskaper som 

särskiljer individen från kategorin som individen är placerad i blir individen stigmatiserad 

(Goffman, 2014, s. 12-14). De oönskade egenskaperna utgör ett stigma som visar på att 

individen är en avvikare, en utstött och därmed inte en fullvärdig medlem i kategorin. Ett 

stigma är relationellt vilket innebär att ett stigmatiserande särdrag kan verka både 

exkluderande och inkluderande. Till exempel kan en funktionsnedsättning bli exkluderande i 

kategorin ”normal” medan den är inkluderande i kategorin funktionsnedsatt.  Individens 

förhållningssätt till sitt stigma grundar sig i om stigmat är synligt eller dolt för andra. Ett 

synligt stigma blir misskrediterande (reell) för individen och fungerar exkluderande från den 

önskade kategorin.  Ett stigma blir misskreditabel (potentiell) när det är dolt för andra och där 

ett avslöjande riskerar att exkluderar individen från den kategori individen ingår i. Goffman 

(2014, s. 12-14) lyfter fram tre olika typer av stigma: Kroppsliga och fysiskt synliga 

funktionsnedsättningar, oönskade karaktärsdrag samt stigman kopplade till etnicitet och 

religion. 

 I interaktionen med en stigmatiserad individ avvisa individen på grund av stigmat, detta trots 

att individen innehar fler egenskaper som överensstämmer med normen. Stigmat blir det som 

definierar individen och avskärmar den från de ”normalas” gemenskap. Bemötandet av den 

stigmatiserade individen präglas av antagandet att individen på grund av stigmat inte är fullt 

ut mänsklig, med det följer att den stigmatiserade blir behäftad med egenskaper av 

övernaturlig karaktär som till exempel synskhet eller ett sjätte sinne. Dessutom fungerar 

stigmat additivt, om en individ är döv så tillskrivs individen även andra typer av stigman som 

till exempel intellektuell funktionsnedsättning. Om en stigmatiserad individ uppträder på ett 

otillbörligt sätt förklaras beteendet utifrån stigmat, om en ”normal” individ beter sig på ett 

liknande sätt blir förklaringen att individen hade en dålig dag (Goffman, 2014, s. 12-14). 

  

3.3 Interaktion med andra   

Det finns en självmotsägelse som den stigmatiserade ständigt måste förhålla sig till; att 

uppleva sig själv som en individ som alla andra och samtidigt vara medveten om att andra 

upplever dem som annorlunda (Goffman, 2014, s. 120-130). I interaktion med de ”normala” 

tvingas den stigmatiserade att se på sig själva utifrån de ”normalas” perspektiv då de utgör 

den större gruppen. Det innebär att den stigmatiserade måste acceptera och förhålla sig till de 
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eventuella fördomar om sin egen person som då blir synliga. De förväntningar som de 

”normala” har på den stigmatiserade utifrån kategoriseringen måste den stigmatiserade 

hantera på ett eller annat sätt. Vanligt är att den stigmatiserade spelar en roll där den uppträder 

som förväntat trots att det stämmer dåligt överens med hur den egentligen är. Att medvetet 

leva upp till förväntningarna är den lättaste vägen att gå. Att försöka passera som ”normal” är 

mer komplicerat eftersom det medför att den stigmatiserade även ska behandlas som ”normal” 

och placeras i samma grupp som de ”normala”. Det blir därför lättast för den stigmatiserade 

att hålla sig till sin sort och istället hantera och ha överseende med de fördomar som 

”normala” tillskriver dem (Goffman, 2014, s. 120-130).  

Att vara stigmatiserad innebär också att ta ansvar för hur andra reagerar inför ens stigma. Om 

en ”normal” individ exempelvis upplevs som obekväm inför individens stigma bör den 

stigmatiserade taktfullt låta tillkortakommandet passera obemärkt eller på ett otvunget sätt ta 

upp stigmat till diskussion. Det blir således den stigmatiserades ansvar att omskola de 

”normala” och visa för dem att de, trots stigmat, är vanliga människor. Stigma placerar 

individen i ett underläge gentemot de ”normala” och interaktionen dem emellan får ofta 

karaktären av den hjälpande och den behövande. Den hjälp som den stigmatiserade ofta blir 

erbjuden kan av den stigmatiserade upplevas som ett intrång i privatlivet och den hjälpande 

kan många gånger upplevas som överlägsen. Dock faller det på den stigmatiserades ansvar att 

acceptera hjälpen och därmed undvika att en genant situation uppstår. Den stigmatiserades 

uppgift i interaktion med de ”normala” blir att frigöra dem från fördomar och bistå dem i 

situationer där de riskerar att tappa ansiktet på grund av sin okunskap inom området 

(Goffman, 2014, s. 120-130). 

Goffman har i sig inte ett diskursanalytiskt perspektiv men hans teorier har legat till grund för 

och vidareutvecklas av både McRue (2006, s. 82-86) och Garland Thomson (1997, s. 52-55) i 

deras resonemang om Crip Theory och normaten. Vi anser alltså att de är en bra grund för att 

förklara de fenomen vi vill undersöka men med förändringen att det är subjektspositioner och 

diskursiva praktiker vi utgår ifrån, inte faktiska individer. Nedan följer en mer ingående 

beskrivning av dessa tankegångar. 
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3.4 Crip Theory och Normaten 

Crip Theory hämtar inspiration från bland annat Queer Theory och vänder sig emot 

normaliseringsiden och fullfunktionsnormen. Istället för att studera det som är avvikande 

skiftas fokus till det ”normala” och till att ifrågasätta normalitet (McRuer, 2006, s.1-34). Men 

för att kunna se det som framstår som naturligt och självklart behöver framställningen av den 

funktionsnedsatta figuren undersökas. Vad som framstår som självklart och naturgivet 

framträder först när det finns ett avvikande annan att mäta det emot. I vår studie utgår vi från 

att ”disability is a representation”, en produkt av kulturella regler om vad en kropp ska vara 

och göra. Genom sin kroppsliga sammansättning eller snarare genom de utsagor som 

beskriver vissa kroppar som ”rätt” och andra som ”bristande” kan auktoritet och makt utövas 

(Garland Thomson, 1997, s. 26-30). Termen Normat används för att beskriva det sociala 

narrativ genom vilket individer kan framstå som fullvärdiga människor. Normaten är inte en 

person utan en subjektsposition, en strukturellt självklar maktposition där bestämmandet av 

vad som är normalt och avvikande har sin utgångspunkt (Garland Thomson, 1997, s. 26-30). 

Väldigt förenklat är subjektspositionen en ljushyad, heterosexuell man som är ”fullt 

funktionell” eller abled-bodied. Normaten är en omöjlig subjektsposition att upprätthålla, men 

är ändå det ideal som man vägs och mäts emot i processer som definierar ”the other”. Med 

Crip Theory kan vi bli varse den fullfunktionsnorm enligt vilken ”full funktion” är en 

naturgiven självklarhet som alla vill uppnå och se hur den är med i den sociala konstruktionen 

av ”the other”. Man kan säga att det råder obligatorisk funktionalitet eftersom man inte bara 

förväntas vara fullt funktionell, det är ett krav för att få vara en fullvärdig del av samhället 

(McRuer, 2006, s.1-36). Vårt västerländska dualistiska sätt att tänka leder till att vi delar in 

vår omvärld i kategorier som konstruerar varandra genom en rad olika motsatspar. Dessa 

kategorier är dikotoma till sin utformning och hierarkiskt ordnade så att de utgör centrala 

delar i de olika maktstrukturer och system som upprätthåller och skapar olika 

identitetspositioner (Mattson, 2010, s. 43-46). I Crip Theory behandlas fullfunktion/ej 

fullfunktion. Andra dikotomier som påverkar vår uppfattning om världen och skapar 

maktstrukturer är kön, etnicitet, sexualitet osv. En individ som blir definierad som avvikande 

eller i det här fallet funktionsnedsatt är, som vi tidigare redogjort för, till stor del utsatt för 

negativa stereotypieringar. Individer och grupper som skiljer sig från majoriteten på ett sådant 

sätt att de blir definierade som “the other” tenderar att framställas motsägelsefullt, i binära 

extremer som god/ond, civiliserad/primitiv med kravet att visa upp båda sidorna på samma 

gång (Hall, s 2013, s. 219.) 
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4. Metod 

Metodavsnittet inleds med att presentera studiens metodologiska utgångspunkter, dess metod 

samt undersökningsmaterial. Därefter följer en redogörelse för bearbetning av material och 

analysförfarande samt studiens urval och avgränsningar. Avsnittet avslutas med att diskutera 

kvalitetskriterier och forskningsetik. 

 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 

Vår intention är att det ska framgå av syftet att centrala begrepp för uppsatsen är 

representationer och social konstruktion av grupper och identitet genom kategorisering. 

Representationer av funktionshindrade är som vi tidigare redogjort för ofta väldigt stereotypa 

och begränsade. Med en stereotyp representation menas att en individ/grupp reduceras till 

några få, enkla, essentiella karaktäristiska vilka framstår som naturgivna (Hall, 2013, s. 247). 

Vi bör därför ställa frågor till vårt material om vilka egenskaper som överdrivs eller 

generaliseras och om vad som framställs som naturgivet eller utan förändrings- eller 

utvecklingspotential. Vi bör även förhålla oss till att människor antas förstå världen genom 

språket och genom uppdelningen av dikotomier, motsatspar som man-kvinna, natur-kultur, 

svart-vit och så vidare eftersom vår uppsats till stor del är ute efter att avmystifiera den 

dikotomi som Crip Theory identifierar som full funktion-icke full funktion. Lena Gemzöe 

(2010, s. 82-85) har bland andra undersökt hur olika motsatspar i vår föreställnings-och 

tankevärld är relaterade till kön och hur binära oppositioner är förbundna med varandra på ett 

sådant sätt att de ömsesidigt konstruerar varandra. I en sådan genomgång blir det synligt att 

egenskaper som förnuft, logik och oberoende sammanvävs med manlighet i vår 

tankevärld.  Detta resonemang skulle kunna överföras till vår uppsats i och med att det ena 

finns genom att speglas i det andra, genom att det är vad dess motsats inte är. Aktuella frågor 

blir då: Hur konstrueras funktionsnedsättning i relation till normalitet? Och vilka motsatspar 

fyller vi dessa kategorier med? Att det som vi tidigare beskrivit finns en normaliseringsidé i 

förhållningen till funktionsnedsättning kan i sig visa att motsatsparen inte bara är binära utan 

även hierarkiskt ordnade och därmed behäftade med olika typer av makt (Mattsson, 2010, s. 

43-46). I teoridelen tog vi upp begreppet normaten för att beskriva en subjektsposition som en 

del av konstruktionen av ”the other” eller det avvikande. Hur eller vilka som konstrueras som 

”vi” eller ”the other” är inte fixerat eller naturgivet men däremot diskursberoende. Det blir 

således relevant för oss att göra en diskursanalys för att svara på våra frågeställningar. 
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4.2 Diskurs och diskursanalys 

Eftersom vi är intresserade av hur normalitet konstrueras genom att relateras till 

funktionsnedsättning kan man säga att vi är intresserade av de strukturer eller mönster som är 

med och styr vårt tänkande, våra uppfattningar och vårt agerande. Ett sätt att fånga dessa 

mönster är att göra en diskursanalys och vi har därför använt oss av det som metod. 

Diskursanalys är såväl teori som metod. Följande avsnitt kommer därför att innehålla en 

genomgång av vissa teoretiska grundantaganden som har guidat oss.  

Diskurs kan definieras som”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen).” (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 7). Diskursanalysen bygger på 

strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi och innehåller grundantagandet att vårt 

tillträde till verkligheten alltid går genom språket. Och att språket är strukturerat i mönster 

som våra yttranden följer när vi agerar i olika sociala domäner. Med hjälp av språket skapar vi 

representationer av verkligheten. Dessa representationer är inte bara speglingar av en redan 

existerande verklighet, de är även med och skapar den. Med det vill inte sägas att verkligheten 

inte finns men att hur vi uppfattar den och förklarar den har minst lika stor betydelse (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7–28). Normalitet och avvikande kan beskrivas och skapas 

olika inom olika diskurser, diskurser som i sin tur kan kombineras på olika sätt och som gör 

att vissa utsagor blir möjliga och relevanta medan andra blir otänkbara. Vissa utsagor kan bara 

uttalas från en viss subjektsposition för att tillskrivas värde. Diskurser har därmed sociala 

konsekvenser (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 7-28). Ord eller enskilda tecken får 

sin betydelse genom sin relation till andra tecken, inte minst genom att skilja sig från andra 

tecken. Exempelvis formas vår föreställning av tecknet normal genom att vi sätter det i 

relation till andra tecken. Tecken som normal är en del av ett nätverk eller en struktur av 

andra tecken som det skiljer sig ifrån och det är just i kraft av vad det inte är som det får sin 

betydelse. Det är i den konkreta användningen av språket som struktur skapas, reproduceras 

och förändras. I praktiken måste allt tal bygga på strukturen för att uppfattas som meningsfullt 

men individer kan också sätta strukturen ur spel genom att ge just sitt förslag på hur tecknens 

betydelse ska fixeras (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.7-30) vilket exempelvis crip 

theory försöker göra. Ingen diskurs är sluten utan omformas ständigt i kontakten med andra 

diskurser och eftersom betydelser aldrig slutgiltigt kan fixeras finns plats för en ständigt social 

strid och diskursiv kamp om definitioner av samhälle och identitet. Utfallet av striden får 

sociala konsekvenser.  
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Det diskursanalytiska fältet är brett, diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi 

är exempel på olika sätt att förhålla sig till diskursanalys (Winther Jørgensen 2000, s. 7). 

Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 131) förordar att man kombinerar de olika 

perspektiven och bygger upp ett teoretiskt ramverk som är anpassat till den specifika studien. 

De menar att diskursanalytikerns uppgift är att studera strävan efter att etablera entydighet i 

det sociala (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 31). I vårt arbete kan det översättas till 

strävan att bibehålla ett dikotomt förhållande mellan normal och avvikande istället för att låta 

funktion vara ett kontinuum och vi ser normen som någonting som blir föremål för diskursiva 

förhandlingar. Från diskursteorin hämtar vi idén om att diskurser är organiserade kring 

nodalpunkter, tecken som i hög grad är öppna för tillskrivning av olika betydelser. När 

konkurrerande diskurser kämpar om att ge samma tecken olika betydelser kallas nodalpunkter 

för flytande signifikanter, en flytande signifikant som berör identitet är en mästersignifikant. 

Identitet inom diskursteorin är detsamma som att identifiera sig med de subjektspositioner 

som individen erbjuds av diskurserna. Om vi i vår analys behandlar funktionsnedsatt och 

normal som mästersignifikanter kan vi följa de ekvivalenskedjor i vilka signifikanter knyts 

ihop för att etablera identiteter relationellt (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 31-50). 

Eftersom vi inte ser det som nödvändigt för just vårt projekt att dra en tydlig gräns mellan det 

diskursiva och det icke-diskursiva rör vi oss bort från den kritiska diskursanalysen och vi gör 

inte heller den rigorösa lingvistiska analys som dess kanske främsta företrädare Faircloug 

förordar. Däremot visar både den kritiska diskursanalysen och diskurspsykologin på vikten av 

att i analysen titta på vem som talar, var det råder överlappningar eller uppstår tystnader 

(Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 85). De båda perspektiven erbjuder också mer 

konkreta verktyg för textanalys än vad diskursteorin gör. Det vi främst har tagit med oss är 

grammatiken i form av transitivitet, hur händelser och processer förbinds (eller inte förbinds) 

med subjekt och objekt (Winther Jørgensen och Phillips  2000, s. 87). Och hur man använder 

pronomen (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 122). 

 

4.3 Presentation av material  

Filmerna som vi valt att studera är följande: Café de Flore, Hur många kramar finns det i 

världen, Hur många lingon finns det i världen samt Den åttonde dagen. I samtliga filmer 

finns det uttalat funktionsnedsatta skådespelare. I de två svenska filmerna kan vi utläsa det 

genom dess koppling till LSS-verksamhet. I de utländska filmerna framgår det av att 

skådespelarna har Downs syndrom. När det gäller manusförfattare och regissörer finns ingen 

sådan information vilket gör att vi utgår ifrån att de definieras som icke-funktionsnedsatta. Att 



16 

 

manusförfattare och regissörer framstår vara icke-funktionsnedsatta är viktigt att lyfta fram då 

det kan ha betydelse för de funktionsnedsatta skådespelarnas rollframställningar. För mer 

information angående de analyserade filmerna, se bilaga 1. 

 

4.4 Bearbetning av materialet och analysförfarande  

Det analytiska arbetet har således fokuserat på den diskursiva praktiken med primärt fokus på 

den förmedlade bilden av de funktionsnedsatta karaktärerna och hur dessa relateras till 

exempelvis normalitet för att kunna redogöra för hur de karaktäriseras och vilken funktion 

deras karaktär har. Våra iakttagelser har fortlöpande relateras till vad tidigare forskning har 

funnit i form av kartlagda stereotyper av funktionsnedsättning och vad dessa har haft för 

funktion i relation till narrativet. Frågor som ställts till materialet i det här skedet är: I vilka 

avseenden bygger man på tidigare eller förstärker stereotypa uppfattningar om 

funktionsnedsättning? I vilka avseenden kan man sägas reproducera eller omformulera 

stereotypa uppfattningar om funktionsnedsättning? Hur skildras förhållandet mellan 

”normalitet” och funktionsnedsättning? Observationerna har kontinuerligt analyserats utifrån 

det teoretiska ramverk vi har byggt upp med hjälp av tidigare forskning samt teorier om 

stigma, stereotypisering och Crip Theory med dess fokus på fullfunktionsnormen och 

Normaten. Vårt teoretiska ramverk har fungerat som inramning av tidigare diskursiva struktureringar 

eftersom vi inte har haft som avsikt att kartlägga en eller flera diskurser utan snarare se till den 

diskursiva praktiken i ett specifikt sammanhang. I analysarbetet fokuserade vi på att identifiera 

ekvivalenskedjor kring våra mästersignifikanter funktionsnedsatt och normal, vi tittade på vem som 

talade och hur det skedde samt grammatiska drag i form av transitivitet och användandet av pronomen. 

En viss svaghet i studien skulle kunna vara att vi främst har fokuserat på framställningarnas 

innehåll och inte så mycket på form som i kamerapositionering, bildutsnitt eller 

bildkomposition. Vi glömmer dock inte dessa komponenter helt utan har dem i åtanke och 

låter dem vara en kompletterande del av en kritisk och reflekterande hållning till innehållet.  

 

4.5 Urval och avgränsningar   

I den här studien är vi intresserade av att studera spelfilm där skådespelare med kognitiva 

funktionsnedsättningar medverkar. Valet av kognitiva funktionsnedsättningar kommer sig av 

att tidigare studier till största del behandlar fysiska funktionsnedsättningar. Vi menar därför 

att det är ett relevant område att undersöka då det kan bidra till ny kunskap inom området. När 

vi påbörjade vårt urval av filmer ställdes vi inför problemet att definiera vilka skådespelare 
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som är funktionsnedsatta eftersom kognitiva funktionsnedsättningar inte alltid är synliga. 

Goffmans teori om stigma och kopplingar till LSS (Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) har varit vägledande i vår definition av kognitiva funktionsnedsättningar. 

Ett annat problem som uppstod i urvalsprocessen var att hitta lämpliga filmer som uppfyllde 

kravet på att kognitivt funktionsnedsatta skådespelare skulle medverka i filmen. Efter ett antal 

sökningar som, enligt vår bedömning, inte gav några lämpliga resultat valde vi filmer som vi 

redan var bekanta med. Det innebär att vi har gjort ett bekvämlighetsurval då ett 

bekvämlighetsurval, enligt Bryman (2011, s. 194),  är när undersökningsobjekt som för 

tillfället finns tillgängliga används. Vi har även använt oss av ett strategiskt urval baserat på 

kriterierna funktionsnedsättning gestaltad av uttalat kognitivt funktionsnedsatta skådespelare. 

Ett strategiskt urval är enligt Halvarson (s. 100-102) användbart i studier där det kvalitativa 

innehåll i materialet är viktigare än generaliseringsanspråket, vilket passar vår studie då vårt 

fokus är riktad mot en djupare förståelse och inte på generaliserbara resultat. Utgivningsåren 

på de filmer som vi valt sträcker sig från 1996 till 2013. Vår ambition var att använda så nya 

filmer som möjligt, men då kriterierna kognitivt funktionsnedsatta skådespelare var det 

primära gjorde vi bedömningen att filmerna ändå var relevanta för studien. Filmen från 1996 

är i äldsta laget men dess relevans grundar sig i att den funktionsnedsatta skådespelaren har en 

framträdande roll. Vi fann filmer av senare årgång med samma skådespelare men i dessa hade 

han undanskymda roller vilket gjorde att de inte var aktuella som analysobjekt. Att det finns 

en stor spridning mellan utgivningsåren kan ha betydelse för resultatet. Vi kommer därför att 

ha det åtanke under studiens genomförande. Urvalet kan ses som väldigt begränsat, men då är 

det viktigt att beakta att det inte är ett helt vanligt fenomen vi önskar undersöka. Vår intention 

är inte att kartlägga hela diskurser kring funktionsnedsatta utan hur de representeras och 

representerar sina karaktärer i spelfilm .   

 

4.6 Kvalitetskriterier 

Inom den kvalitativa forskningen råder det delade meningar om huruvida kvalitetskriterierna 

reliabilitet och validitet, som i huvudsak förknippas med den kvantitativa forskningen, går att 

applicera på kvalitativa studier. Bryman (2011, s. 351-352) redogör för bland annat ett 

förhållningssätt som utgår från begreppens grundbetydelse, men med en viss modifiering av 

innebörden så att de bättre passar den kvalitativa forskningen. Vi kommer att utgå från det 

ovan nämnda förhållningssättet i bedömningen av studiens kvalitet och dess planläggning. 

Utifrån det förhållningssättet handlar extern reliabilitet om studiens replikerbarhet, intern 
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reliabilitet syftar till överensstämmelse i forskarlagets tolkningar av empirin, intern validitet 

om överensstämmelse mellan empiri och utvecklandet av teoretiska begrepp samt extern 

validitet som handlar om studiens generaliserbarhet (Bryman, 2011, s. 351-352).  

Bergström och Boréus (2012, s. 405-407) menar att när det gäller diskursanalys är den interna 

reliabiliteten ofta behäftade med en viss problematik. En anledning till det är att 

analysverktygen/mätinstrumenten i diskursanalytiska studier ofta är av en öppnare karaktär, 

vilket kan påverka intersubjektiviteten (den delade uppfattningen om något) i negativ riktning 

då öppenheten bjuder in till ett mer tolkande förhållningssätt. Det faktum att 

analysverktygen/mätinstrumenten är av en mer öppen karaktär gör även att beskrivandet av 

analysförfarandet försvåras, vilket kan medföra problem med studiens genomskinlighet 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 405-407). Vår intention har varit att försöka uppnå bästa 

möjliga interna reliabilitet i denna studie. Vi har därför eftersträvat genomskinlighet i 

redogörelsen av vårt analysförfarande, detta för att underlätta för läsaren att verifiera studiens 

resultat.  Ambitionen har också varit att analysguidens (mätinstrumentets) förankring i teori 

och tidigare forskning tydligt ska framgå då det visar på att våra tolkningar av resultatet är 

teoretiskt grundade.  

Bedömningen av kvalitativa studiers externa reliabiliteten/replikerbarheten är problematisk då 

forskarens roll är mer eller mindre integrerad i forskningsprocessen. Det gör att det är svårt att 

med exakthet upprepa forsknigsförfarandet (Denscombe, 2009, s. 323). Vi är medvetna om 

vår påverkan på studiens utförande och resultat och vi har därför nogsamt försökt återge 

forskningsprocessen i dess helhet med syfte att synliggöra vår roll. Vår ambition med det har 

varit att underlätta för en eventuell replikering av studien och därmed försöka uppfylla kravet 

på extern reliabilitet. Validitetsbegreppet inbegriper studiens generaliserbarhet, men också 

överensstämmelsen mellan empiri och utvecklandet av begrepp (Bryman, 2011, s. 351-352). 

Studiens resultat baseras på fyra filmer vilket gör att det blir svårt att uppfylla kravet på 

generaliserbarhet/extern validitet. Men då resultatet uppvisar likheter med tidigare studier 

skulle en viss generaliserbarhet ändå vara möjlig. Styrkan i kvalitativa studier är ofta den 

interna validiteten då närheten till undersökningsobjektet bidrar till en god överensstämmelse 

mellan empiri och begrepp (Bryman, 2011, s. 351-352). I vår studie har vi undersökt 

förekomsten av eventuella diskurser gällande funktionsnedsättning och normalitet. I studien 

har empirin, tidigare forskning och teorier samexisterat och de har tillsamman hjälpt oss att 

påvisa diskursiva element. Vi menar att den närhet som finns mellan empirin, tidigare 
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forskning och teori visar på en god överensstämmelse och därmed också på god intern 

validitet. 

 

4.7 Forskningsetik  

Samhällsvetenskaplig forskning kan, enligt Bryman (2011, s. 142-143), inte göra anspråk på 

att vara objektiv och värderingsfri då undersökningens alla steg präglas av forskarens aktiva 

val. Dessa val eller ställningstagande grundar sig i forskarens syn på eller värdering av ett 

fenomen, en företeelse eller en situation. När det gäller studier av underordnade grupper är ett 

medvetet partiskt förhållningssätt nödvändigt i påvisandet av ojämlika förhållanden enligt 

vissa forskare (Bryman, 2011, s. 142-143). Ovanstående resonemang är något som vi måste 

förhålla oss till igenom hela studien då vår målgrupp är personer med funktionsnedsättning, 

vilket är att betrakta som en underordnad och marginaliserad grupp. Vår ambition med den 

här studien har varit att titta närmare på vilka diskurser som är verksamma i skapandet och i 

beskrivandet av funktionsnedsättning och normalitet. För att möjliggöra ett sådant studium 

har det varit nödvändigt för oss att acceptera den vedertagna benämningen och indelningen av 

individer i kategorierna funktionsnedsatt och ”normal” som råder i samhället. Här uppstår 

dock ett dilemma då vi med vår undersökning indirekt bidrar till att befästa den indelning som 

vi ämnar studera och som vi förhåller oss kritiska mot. Även att studera eventuella diskurser 

är i sig problematiskt då studiet av en diskurs påverkas av den studerade diskursen, 

forskningen blir således en producent av den diskurs som den ämnar avtäcka (Bolander & 

Fejes, 2009, s.85).  Ljuslinder (2002, s. 27-28) lyfter fram en liknande problematik när det 

gäller kategorisering och benämning av personer med funktionsnedsättning, hon har i sin 

studie valt att förhålla sig till dilemmat genom att acceptera nödvändigheten av att benämna 

och dela in individer i kategorier då hon menar att fördelarna överväger nackdelarna. Vi har 

valt att hantera vår ambivalens gentemot denna problematik genom att sälla oss till 

Ljuslinders (2002, s. 27-28) förhållningssätt. Vi vill dock poängtera att vi endast har 

accepterat själva benämningen och indelningen, vilka egenskaper de olika grupperna tillskrivs 

låter vi däremot vara osagt då det är de vi ämnar undersöka med den här studien. 
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5. Analys och resultat 

I följande avsnitt kommer studiens frågeställningar att besvaras. Det kommer att ske under 

rubrikerna: Stereotypa karaktärer och handlingsmönster, Funktion samt Skillnader mellan 

funktionsnedsatta och icke funktionsnedsatta. 

 

5.1 Stereotypa karaktärer och handlingsmönster 

Det framgick av analysen att stereotypa karaktärer endast förekom i filmen, Den åttonde 

dagen, i de andra tre filmerna gick det inte att utläsa några tydliga stereotyper. Däremot fann 

vi i två av filmerna en tendens att framställa de funktionsnedsatta karaktärerna som en grupp 

och inte som individer, vilket kan ha betydelse för avsaknaden av stereotyper. Efter 

genomgången av filmerna framträdde handlingsmönstret döden som lösning som vanligt 

förekommande då det gick att finna i två av våra filmer. Fynden från analysen av filmerna och 

dess förankring i tidigare forskning presenteras nedan under rubrikerna: Stereotypa 

handlingsmönster och Framställning som grupp, inte som individ.  

 

5.1.1 Stereotypa handlingsmönster 

I filmerna Den åttonde dagen och Café de Flore dör de funktionsnedsatta karaktärerna. Att 

använda döden som en lösning på den funktionsnedsattas eländiga tillvaro är ett 

återkommande handlingsmönster i spelfilmer med funktionsnedsatta karaktärer visar den 

tidigare forskningen (Norden, 1994, s. 26). I Den åttonde dagen väljer Georges, den 

funktionsnedsatta karaktären, att ta livet av sig då vetskapen om att vara avvikande blir för 

tung för honom att bära. Dessutom är hans uppdrag på jorden slutfört och längtan efter 

mammans kärlek och omtanke blir det som till slut får honom att ta steget och avsluta sitt liv. 

I Café de Flore är det Jacqueline som väljer att avsluta de funktionsnedsatta karaktärernas 

lidande, men även sitt eget lidande. Hon tar livet av sig själv, sin son Laurent och hans 

älskade Véro genom att köra in i en mötande bil. De funktionsnedsatta karaktärernas kärlek är 

en omöjlighet och Jacqueline ser ingen annan utväg än att ta livet av dem. Genom att skilja på 

Laurent och Véro gör hon dem illa, samtidigt som hon inte klarar av låta dem vara 

tillsammans då hon riskerar att förlora sonen till Véro och hennes familj.   

Ett annat handlingsmönster som enligt tidigare studier är vanligt förekommande i spelfilmer 

innehållandes funktionsnedsatta karaktärer är att framställa funktionsnedsatta som en börda 
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för de ”normala” (Barnes, 1992, s. 15-16). I Den åttonde dagen framställs den 

funktionsnedsatta karaktären Georges som en börda för sin syster. Hon uttrycker det genom 

att säga att hon inte kan ta hand om honom, hon vill leva sitt liv med man och barn och då 

finns det ingen plats för Georges. Även Georges själv uttrycker att han är en börda, men då 

för Harry. Han säger att: ”Harry har barn. Georges är trassel för Harry.” Tidigare studier har 

kartlagt flera typer av handlingsmönster, vi har i vårt material endast funnit dessa två 

handlingsmönster som nämns ovan. Med tanke på att analysen baseras på fyra filmer är 

resultatet ändå inte så oväntat, för att avtäcka fler handlingsmönster hade ett större underlag 

varit nödvändigt.  

 

5.1.2 Framställning som grupp, inte individ 

I filmerna Hur många lingon finns det i världen? och Hur många kramar finns det i världen? 

finns ambitionen att lyfta fram individuella porträtt av de funktionsnedsatta karaktärerna. Men 

det lyckas inte riktigt då en genomgående tendens i filmerna är att framställa de 

funktionsnedsatta karaktärerna som en homogen grupp och inte som enskilda individer. Ett 

exempel på det är att när de funktionsnedsatta karaktärerna kommunicerar med de ”normala” 

fyller de i varandras prat så att känslan blir att det är en person som pratar. Att framställa dem 

som grupp kan även exemplifieras med en scen, hämtad ur filmen Hur många kramar finns 

det i världe? där den funktionsnedsatta karaktären Filippa sprutar vatten på Max och Peter 

säger: ”Dom skojar bara lite.” Filippas agerande ses inte som en individuell handling utan hon 

blir istället en representant för gruppen funktionsnedsatta. Samma mönster upprepar sig en 

liten stund senare när Max ska presenteras för Hanna, och Peter säger ursäktande till Hanna 

som förklaring till Max våta uppenbarelse att: ”Ja, de skojade lite grann med honom.” Ett 

annat exempel hämtat ur filmen Hur många lingon finns det i världen? är när Alex upptäcker 

att de funktionsnedsatta kan sjunga trots att det i realiteten bara är två personer som sjunger. 

Alex säger att. “De är fan så mycket bättre på att sjunga än att knyta skorna.” I exemplen ovan 

blir det tydligt att funktionsnedsatta representerar gruppen funktionsnedsatta och inte sig 

själva som individer vilket också tidigare studier visar är vanligt förekommande i 

framställningen av funktionsnedsatta inom audiovisuell media (Ghersetti, 2006, s. 27; 

Ljuslinder, 2002, s. 128).  
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5.2 Funktion 

Resultatet utifrån analysen visar att funktionsnedsattas medverkan i spelfilm ofta är i 

egenskap av funktion. I filmerna framträdde en tydlig tendens där de funktionsnedsattas 

funktion var att skapa en viss stämning eller att vägleda eller upplysa, den vanligtvis manliga 

”normala”, huvudkaraktären i dennes utveckling till att bli en bättre människa. Nedan följer 

en redovisning av resultatet samt dess stöd i tidigare forskning under rubrikerna: 

Stämningsskapande funktion och Vägledande funktion. 

 

5.2.1 Stämningsskapande funktion 

Den funktionsnedsatta karaktären Georges i filmen Den åttonde dagen tillskrivs förmågor 

som att höra hur gräset skriker när det klipps, att bli en myra genom att sluta ögonen eller bli 

ett med trädet genom att omfamna det. Georges kan även kommunicera med dem som har 

lämnat jordelivet. Georges öppenhet får en stämningsskapande funktion, med syftet att ge 

berättelsen en andlig karaktär. Även i Café de Flore används funktionsnedsättning i syfte att 

tillföra berättelsen en andlig dimension. I en scen i filmen sitter Carole på ett café med sin 

väninna. Deras konversation handlar om att Carole tänker besöka ett medium för att förstå 

sina återkommande drömmar. Carole får syn på ett liten pojke med Downs syndrom, hon 

följer honom med blicken och när han möter hennes blick utbrister hon: ”Den lille pojken i 

mina drömmar.” Exemplet ovan visar hur den funktionsnedsatta pojkens funktion i berättelsen 

är att vara en form av andlig vägvisare som bara genom sin existens hjälper Carole i 

förståelsen av sina egna drömmar. 

I Café de Flore används funktionsnedsättning även i syfte att skapa obehag. Ett exempel på 

det är när Carole, i drömmen, kör bil och i baksätet sitter pojken med Downs syndrom. Pojken 

framställs som ett litet monster och när Carole ser honom i backspegeln skriker hon och 

vaknar sedan. Ett annat exempel är en scen där Antoine (Carols exman) möter en hop av 

människor som till en början framställs som ”normala” men som efter hand förvandlas till 

personer med Downs syndrom. En känsla av obehag infinner sig då scenen i sin estetik 

refererar till filmscener där folkhopen istället brukar utgörs av zombier. I båda exemplen 

framgår det att funktionsnedsättningens funktion i just de specifika scenerna är att skapa och 

förstärka känslan av obehag genom konfrontation med det främmande.  
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I vårt material har vi hittat två olika stämningslägen, andlighet och obehag, som skapats 

och/eller förstärkts med hjälp av funktionsnedsatta karaktärer. Att funktionsnedsattas funktion 

många gånger är att skapa och förstärka en viss stämning i berättelsen finns det stöd för i 

tidigare forskning, vilket bidrar till att konfirmerar riktigheten i våra fynd (Barnes, 1992, s. 

12; Byrd & Elliott, 1985, s. 50; Safran, 1998, s. 474 ).  

  

5.2.2 Vägledande funktion 

I tre av filmerna beskrivs en form av utvecklingsprocess där huvudkaraktären/-a går från att 

vara ofullkomliga till att bli hela människor. De funktionsnedsatta karaktärernas funktion i 

filmen är att vägleda de ”normalfungerande” huvudkaraktärernas resa mot upplysning.  

I filmen Den åttonde dagen är det Harrys personliga utveckling som står i centrum. Med hjälp 

av den funktionsnedsatta Georges utvecklas han från att vara en fördomsfull karriärsinriktad 

man som prioriterar arbetet framför barnen till att bli en fördomsfri man som värdesätter sina 

barn mer än arbetet. Med hjälp av Georges lär han sig att se de ”riktiga” värdena i livet så som 

barn och familj, att se och uppskatta det lilla samt att leva och ta vara på nuet. Samma typ av 

utvecklingsprocess är centrala i filmen Hur många kramar finns det i världen? Max utvecklas 

från att vara en fördomsfull, deprimerad och självmordsbenägen person med alkoholproblem 

till att bli en lycklig fördomsfri person med förmåga att se och uppskatta de ”riktiga” värdena, 

så som kärlek och vänskap. De funktionsnedsatta får genom sin existens, en vägledande 

funktion i Max utvecklingsprocess. Deras ”enkla” liv hjälper honom i förståelsen för 

människors olikheter och tillkortakommanden och han utvecklar både medmänsklighet och 

omtanke. Även i filmen Hur många lingon finns det i världen? får de funktionsnedsatta en 

vägledande funktion i den manlige huvudkaraktärens utvecklingsprocess. Alex, en ansvarslös 

slarver som inte klarar av sin papparoll, räddar en grupp funktionsnedsatta från deras 

meningslösa tillvaro på den dagliga verksamheten. I det dagliga umgänget med de 

funktionsnedsatta lär sig Alex att se alla människors lika värde. Han utvecklas till att bli en 

fullkomlig och lyckad individ med ansvarskänsla och återfår därmed kontakten med sin 

dotter.  

Det finns stöd i tidigare forskning angående tendensen att använda funktionsnedsatta 

karaktärer som en motvikt till det ”normala” (Ljuslinder, 2002, s. 161-162). Ovanståend 

exempel kan sättas i relation till den forskningen då de funktionsnedsattas funktion är att visa 

de ”normala” karaktärerna att det finns alternativa sätt att var och leva på. 



24 

 

5.3 Sammanfattning  

Syftets första del avsåg att studera hur personer med funktionsnedsättningar framställs i 

spelfilm och om dessa framställningar förändras av att uttalat funktionsnedsatta skådespelare 

medverkar i filmen. Vårt resultat visar att framställningarna av funktionsnedsatta karaktärer i 

spelfilm inte förändras i någon större utsträckning av att skådespelarna är uttalat 

funktionsnedsatta. I det undersökta materialet fann vi liknande stereotypa handlingsmönster 

och funktioner som tidigare studier har visat på. Möjliga orsaker till varför funktionsnedsatta 

skådespelare inte tycks bidrar till att nyansera framställningarna av funktionsnedsatta i 

spelfilm kommer att diskuteras i diskussionsavsnittet under rubriken Funktionsnedsattas 

inflytande. 

 

5.4 Skillnader mellan funktionsnedsatta och icke funktionsnedsatta 

Analysen visade även på att det finns skillnader i hur man behandlar den funktionsnedsatta 

karaktären i jämförelse med den icke funktionsnedsatta. Främst handlade det om vilken plats 

de fick i berättelsen. En djupare analys visade ganska tydligt att det inte är de 

funktionsnedsattas historia som berättas. Tecken på det var att de inte genomgick någon 

egentlig utveckling under filmens gång och att de i stor utsträckning behandlades som ett 

kollektiv. Ett djupare resonemang kommer att återges under rubrikerna: Vems historia? Och 

Självklart en människa? 

 

5.4.1 Vems historia? 

På ytan är det lätt att uppfatta de två svenska filmerna som att de handlar om personer med 

funktionsnedsättning men en djupare analys lutar snarare åt det motsatta. I Hur många lingon 

finns det i världen? är det Alex (icke funktionsnedsatt) som är huvudperson och den karaktär 

som genomgår en utveckling under filmen. Han framstår i början av filmen som en slarver 

som inte kan få ordning på sitt liv. En konsekvens av detta blir att han förlorar sin familj och 

blir tvungen att ta ett jobb på en daglig verksamhet. Genom att arbeta med de 

funktionsnedsatta och frigöra dessa från ett monotont, näst intill meningslöst liv förändras 

Alex, och blir en ansvarstagande, självförverkligad och fördomsfri individ. De 

funktionsnedsatta karaktärerna har fått ändrade livsvillkor genom att Alex har sett till att de 

får uppträda med sin sång och Alex har fått omgivningen att se på dem som människor. Själva 

är de oförmögna att ändra sin livssituation eller uttrycka någon egentlig vilja.  
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Hur många kramar finns det i världen? låter de funktionsnedsatta komma till tals genom olika 

intervjuklipp, men de olika berättelser om kärlek, vänskap och drömmar som skildras där blir 

snarare en kuliss till de icke funktionsnedsatta karaktärernas historia. Intervjuklippen 

tydliggör hur många andra historier som hade kunnat berättas men ändå faller fokus på två 

icke funktionsnedsatta mäns vänskap och deras utveckling. Med andra ord blir det tydligt 

vilka utsagor som tillskrivs ett avgörande värde och mening. De funktionsnedsatta 

karaktärerna är alla lika statiska i den här filmen medan den icke funktionsnedsatta karaktären 

Max går från att vara alkoholiserad, deprimerad och självmordsbenägen till lycklig och 

funktionell. Att det inte är de funktionsnedsattas berättelse det handlar om förstärks av 

tendensen att framställa dem som en grupp istället för enskilda individer vilket vi redogjorde 

för i avsnitt 5.1.2 

.Den åttonde dagen är vid första anblick undantaget. Den funktionsnedsatta karaktären 

George ges tillsammans med Harry (icke funktionsnedsatt) mycket utrymme i berättelsen och 

genomgår faktiskt en utveckling. Från att i början av filmen framställas som extremt 

avvikande går han till att vara mer eller mindre ”normal”. I början gör George konstiga ljud 

och svarar konstigt eller inte alls på tilltal. Han visar även brist på empati och låser bildörrarna 

så att Harry inte kan ta skydd när han blir attackerad av en lastbilschaufför som George retat 

upp. När slutet kommer tar han hand om Harry, har en ömsesidig kärleksrelation och kan föra 

sig bland folk. Det som ändå gör att i huvudsak blir den icke funktionsnedsatta karaktärens 

historia är att George på detta sätt tycks ha blivit en anomali och det slutar med att han tar 

livet av sig medan Harry lever vidare som en reformerad individ. 

 

5.4.2 Självklart en människa? 

En viktig skillnad i framställningarna av funktionsnedsatta och icke funktionsnedsatta i vårt 

material är att de icke funktionsnedsatta aldrig behöver påtala sin mänsklighet. De icke 

funktionsnedsatta har också en utvecklingskurva som gör att de kan bete sig lite udda och visa 

upp sina brister i början av filmen utan att för den skull framstå som motsägelsefulla 

individer, samma sak gäller inte för de funktionsnedsatta karaktärerna. De funktionsnedsatta 

karaktärerna behöver istället ge uttryck för olika typer av normaliseringsuppvisningar, för att 

på så sätt visa att de på olika sätt uppfyller kraven eller har uppnått målen för det kulturellt 

accepterade normala. Normalitetsuppvisningar är främst förekommande i de två svenska 

filmerna vilket förmodligen är kopplat till att de med största sannolikhet är framtagna, 
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åtminstone delvis med syftet att peka på de fördomar funktionsnedsatta möter i sin vardag 

samt visa på att ”de” är människor precis ”som du och jag”. Att framställa dessa fördomar kan 

vara nog så viktigt men själva utsagan ”de är precis som du och jag” visar att deras 

mänsklighet är någonting som måste påtalas och visas upp istället för att vara en självklarhet.  

Hur många lingon finns det i världen? är noggrann med att påpeka att funktionsnedsatta 

möter fördomar och tvingas leva meningslösa, isolerade liv. För att komma ifrån detta 

behöver de ett ombud, här i form av Alex (den icke-funktionsnedsatta huvudkaraktären) som 

kan frigöra dem. Ena stunden är de rådiga kompetenta individer (eller snarare en rådig 

kompetent grupp) som till exempel tar sig till Stockholm på egen hand för att i nästa falla 

tillbaks i hjälplöshet, när de blir ombedda att fylla i ett formulär för att få delta i 

”Stjärnkampen”. Någon ojämn begåvningsprofil inom gruppen är det inte tal om här utan 

gruppen ger genast unisont uttryck för att “Nu är det kört” trots att det framstår som föga 

troligt att ingen av dem skulle kunna fylla i ett enkelt formulär. Denna motsägelsefullhet i 

framställningen av de funktionsnedsatta karaktärerna är genomgående i filmen vilket kan ses 

som ett exempel på att individer eller grupper som kategoriseras som avvikande, ”the other” 

ofta framställs i form av motsatspar och uppvisar båda extremerna (Hall, 2013, s. 219). I det 

här fallet rådig, kompetent/hjälplös och beroende. De uttalat funktionsnedsatta karaktärerna 

får demonstrera hur förnuftiga de är genom att kommentera Alex oförmåga att passa tiden 

eller använda säkerhetsbälte samtidigt som Alex till att börja med visar upp vad han inte kan. 

Alex ska dock genomgå en utveckling och avsluta filmen som en förnuftig, ansvarstagande 

individ, en utveckling som de funktionsnedsatta karaktärerna inte uppvisar. Att de 

funktionsnedsatta karaktärerna så tydligt måste visa upp hur förnuftiga de är skulle kunna 

förklaras med att normaten är en man (Garland Thomson,1997 s. 31) och manlighet är starkt 

kopplat till förnuft och intellekt (Gemzöe, 2010 s. 81-85). För att framstå som fullvärdiga 

människor behöver de funktionshindrade därför upprepat visa på att de också är förnuftiga 

och rådiga individer men samtidigt som detta görs upprepas även hur hjälplösa och i behov av 

tillsyn de är.  

I Hur många kramar finns det i världen? blir det kanske ännu tydligare på den här punkten 

eftersom de uttalat funktionsnedsatta har i uppgift att berätta om sin mänsklighet och förklara 

att de gärna jobbar (om än inte med vad som helst) och de behöver kärlek och vänskap precis 

som alla andra. Att skildra deras faktiska upplevelse av dessa saker blir det däremot inte tal 

om, istället skildras Max (icke funktionsnedsatt) utveckling från deprimerad, ensam och 

fördomsfull till lycklig och välfungerande. Det skulle därmed kunna sägas att 
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framställningarna av normalitet och funktionsnedsättning är sammanlänkade med 

normalitetsuppvisningar och påtalad mänsklighet. Uppvisningar som paradoxalt nog istället är 

med och förstärker bilden av avvikelse. Att normalitetsuppvisningar blir mindre aktuellt i de 

båda utländska filmerna kan höra samman med att de inte fokuserar på funktionsnedsatta som 

grupp utan istället använder en eller flera funktionsnedsatta karaktärer på ett mer stereotypt 

sätt, som att skapa stämning eller göra humor av deras tokiga beteende. Men även i Den 

åttonde dagen får vi förundras över att George är Harrys vän. Att funktionsnedsatta kan vara 

vänner med icke funktionsnedsatta behöver också påtalas och visas upp, vilket gör att det 

framstår som mindre självklart. Ett scenario där en icke funktionsnedsatt om och om igen 

förklarar eller deklarerar sin vänskap med en annan icke funktionsnedsatt karaktär skulle vara 

oväntat då det tas förgivet att sådan vänskap är möjlig. 

 

5.5 Sammanfattning 

Syftets andra del avsåg att belysa den sociala konstruktionen av funktionsnedsättning och 

normalitet. Resultatet visar att de filmer vi har analyserat först och främst berättar normatens 

historia och att de funktionsnedsatta karaktärernas mänsklighet inte är en självklarhet utan 

någonting som måste påtalas och visas upp. Vi ser att den funktionsnedsatta karaktären 

framställs som både rådig och kompetent på samma gång som den är hjälplös och beroende, 

en dubbelhet i framställningarna som ligger i linje med vad tidigare forskning säger om 

representationen av minoriteter (Hall, 2013, s. 219). Ett vidare resonemang kring hur detta 

kan tolkas förs i avsnittet Diskussion och slutsatser under rubriken Skillnader mellan 

funktionsnedsatta och icke funktionsnedsatta. 
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6. Diskussion och Slutsatser 

Inledningsvis i avsnittet nedan kommer resultaten utifrån studiens syfte att diskuteras i 

relation till teori. Studien har ett dubbelt syfte, resultatdiskussionen kommer därför 

presenteras under rubrikerna: Funktionsnedsattas inflytande och skillnader mellan 

funktionsnedsatta och icke funktionsnedsatta.  Avslutningsvis kommer studien i sin helhet att 

diskuteras under rubriken: Sammanfattande diskussioner och slutsatser. 

 

6.1 Funktionsnedsattas inflytande 

Studiens resultat visar att framställningen av funktionsnedsatta karaktärer i de filmer som vi 

har analyserat inte förändras av att skådespelarna själva är funktionsnedsatta. Framställningen 

av funktionsnedsatta följer samma mönster oavsett om skådespelarna har en uttalad 

funktionsnedsättning eller inte. Barnes (1992, s. 21-22) och Ljuslinder (2002, s. 157) menar 

att det är viktigt att ge funktionsnedsatta inflytande över framställningen, enligt dem skulle 

det kunna bidra till att nyansera bilden av funktionsnedsatta i audiovisuell media. Utifrån vårt 

resultat kan vi inte se en sådan tendens. En möjlig förklaring till det kan vara att 

manusförfattare och regissörer i de filmer vi har studerat inte är funktionsnedsatta, de är alltså 

att betrakta som ”normala”. Enligt Goffman (2014, s. 120-130) placerar 

funktionsnedsättningen (stigmat) individen i ett underläge gentemot de ”normala”, en 

maktobalans uppstår och interaktionsmönstret får en prägel av den hjälpande och den 

behövande. Eftersom manusförfattarna och regissörerna i de analyserade filmerna 

kategoriseras in i gruppen ”normala” är det rimligt att anta att deras påverkan på 

framställningen väger tyngre än de funktionsnedsattas eventuella påverkan då det finns, enligt 

Goffman (2014, s. 120-130), en inbyggd maktobalans i den typen av relation.  

En annan möjlig förklaring kan vara den självmotsägelse som Goffman (2014, s. 120-130) 

menar att stigmatiserade måste förhålla sig till i interaktion med ”normala”. Den 

stigmatiserade upplever sig själv som en individ samtidigt som den måste förhålla sig till de 

egenskaper som den automatisk tillskrivs genom att tillhöra en specifik grupp, i det här fallet 

gruppen funktionsnedsatta. Den stigmatiserade ställs inför två möjliga val, agera utifrån 

förväntningarna eller framhäva sin individualitet. Att  leva upp till ”normalsamhällets” 

förväntningar är den lättaste vägen att gå, att försöka passera som individ är mer krävande 

(Goffman, 2014, s. 120-130). Med hjälp av stigmateorin kan de funktionsnedsatta 
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skådespelarnas agerande förstås. De har, genom att reproducera stereotypa föreställningar om 

sin egen grupp, valt den lätta vägen.  

Även utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv kan de funktionsnedsattas icke-påverkan på eller 

nyansering av framställningarna förstås. En diskurs bestämmer hur vi talar om och förstår 

världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7), det innebär att det finns ett bestämt sätt att 

tala om och förstå funktionsnedsättning. När du som funktionsnedsatt skådespelare ska göra 

din rollframställning bestäms/påverkas ditt agerande av den rådande diskursen, vilket innebär 

att etablerade och vedertagana ”sanningar” om funktionsnedsättning reproduceras då de utgör 

det sätt vi talar om och förstår funktionsnedsättning på. Ovanstående resonemang hjälper oss i 

förståelsen av vårt resultat, att framställningen av funktionsnedsatta i de filmer som vi har 

studerat förändras eller nyanseras inte av att skådespelarna är uttalat funktionsnedsatta. 

 

6.2 Skillnader mellan funktionsnedsatta och icke funktionsnedsatta 

Utifrån studiens resultat kan vi se att det finns vissa givna mönster i konstruktionen av 

funktionsnedsättning och ”normalitet”. Det blir tydligt hur de två kategorierna ger varandra 

mening genom att stå i kontrast till varandra. Den icke funktionsnedsatta kopplas till 

utveckling och autonomi genom att den funktionsnedsatta är statisk och i behov av någon som 

talar för dem eller agerar åt dem. Det vi ser är hur kategorierna får sitt innehåll genom att 

relateras till andra tecken, framförallt genom hur de skiljer sig ifrån varandra. Vi blir varse 

vad som tas för givet genom att ständigt påtala vissa individers mänsklighet men aldrig 

ifrågasätter andras. En intressant aspekt som vi inte har gått in på men som genomsyrar alla 

filmer och kanske ändå har framgått är hur normatens konturer framstår. Alla historier kretsar 

på något sätt kring just en ljushyad, heterosexuell man som, om han inte är i början, tillslut 

uppnår full funktion. Och kanske hittade vi ändå en stereotyp här i form av The comic 

Misadventures men inte för att framställa funktionshinder utan den manliga vänskapen. 

Manlig vänskap som inte kan fortgå om inte båda parter uppfyller fullfunktionsnormen som i 

Den åttonde dagen, då lösningen blev döden. Skillnad mellan funktionsnedsatta och icke 

funktionsnedsatta tycks alltså gå igenom normatens narrativ. Historierna berättas så att de 

underbygger den rådande ordningen med en viss subjektsposition som det självklara och 

naturliga  
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6.3 Sammanfattande diskussion och slutsatser 

Studiens syfte var att studera hur personer med funktionsnedsättningar framställs i spelfilm 

och om dessa framställningar förändras av att skådespelarna är uttalat funktionsnedsatta. 

Syftet var också att belysa de processer som är verksamma i den sociala konstruktionen av 

”normalitet” och funktionsnedsättning. I analysen såg vi att framställningarna fortfarande var 

mer eller mindre låsta i samma mönster som tidigare forskning har visat på och därmed verkar 

det inte som att funktionsnedsatta skådespelare har så stor potentiell förändringskraft. När vi 

använder oss av stigmateori förstår vi det som att möjligheten att välja att porträttera “sin 

grupp” på alternativa sätt inte heller är så stor utan individer behöver anpassa sig till en redan 

existerande bild och agera därefter. Kanske skulle manusförfattare och regissörer med uttalad 

funktionsnedsättning ha större möjligheter att nyansera bilden. Vi har även kastat lite ljus på 

de processer som är verksamma i konstruktionen av normalitet och funktionsnedsättning i 

form av det ständigt underliggande ifrågasättandet av funktionsnedsattas mänsklighet. Främst 

i form av normalitetsuppvisningar i kontrast till hjälplöshetsskildringar och det ständiga 

påtalande av de funktionsnedsattas mänsklighet. Dessa mönster stämmer väl med teorin om 

att kategorisering sker genom motsatspar.  

Diskursanalysen som metod har hjälpt oss att få syn på stereotypa framställningar, den har 

även bidragit till synliggörandet av sociala konstruktioner genom att vidga vår analys till att 

även innefatta det frånvarande. Metoden bidrog också till att visa på samverkan mellan olika 

normativa subjektspositioner. Med ett mer uttalat intersektionellt perspektiv hade vi kanske 

kunnat fånga upp fler verksamma skiktningsprinciper. I analysen av funktionsnedsattas 

funktion i filmerna har vi tagit hänsyn till hur användandet av den funktionsnedsatta 

karaktären är kopplat till att framkalla en viss stämning. Stämningslägen är beroende av 

känslor som i sig är subjektiva och därmed ett ämne för tolkningar. Vi tror dock att den 

samstämmigheten med tidigare forskning gör att vi ändå kan bedöma resultatet som relevant.  

Även om vi inte har sett så stora skillnader i framställningen av funktionsnedsatta i relation 

till tidigare forskningen tycker vi att det i vårt material är en viss skillnad på framställningen i 

de nyare filmerna i jämförelse med den från 1996. Framställning av Laurent och Vero i Café 

de Flore skiljer sig exempelvis inte så mycket från hur ett “normalt” barn skulle kunna 

framställas. Kanske innebär det att en förändringsprocess ändå är igång? En slutsats vi ändå 

dristar oss till är att förändring är möjlig men att det är inte så enkelt som att bara se till att 

alla finns representerade. En enkel representation löser inte problemet med onyanserade 

framställningar eller vems utsaga som anses relevant och tillskrivs ett avgörande värde. 
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Bilaga 1: Presentation av material 

I redogörelsen av filmernas handling har vi valt att citera Svensk filmdatabas och Ginzas 

presentation av handlingen, anledningen till det är att vi vill undvika egna tolkningar då det 

kan påverka analysen. 

 

Film nr: 1  

 Filmtitel: Café de Flore. 

 Utgivningsår: 2011. 

 Manusförfattare: Jean-Marc Vallée. 

 Regissör: Jean-Marc Vallée. 

 Produktionsland: Kanada. 

 Handling: ”Café de flore handlar om människor åtskilda av tid och rum men förenade 

på mystiska sätt. Filmen handlar om två parallella öden: Jacqueline, en ung mor med 

en son med Downs syndrom i 1960-talets Paris och Antoine, en nyligen frånskild, 

framgångsrik DJ i nutidens Montreal. Jacqueline och hennes sons historia visar sig i 

drömmarna hos Carole, Antiones nyblivna exfru.” (Filmtipset, 2019) 

 

Film nr: 2 

 Filmtitel: Hur många kramar finns det i världen. 

 Utgivningsår: 2013. 

 Manusförfattare: Lena Koppel, Santiago Gil. 

 Regissör: Lena Koppel. 

 Produktionsland: Sverige. 

 Handling: “En komedi om den framgångsrike New York-baserade 

reklamfilmsfotografen Max, som efter att ha blivit sviken av både föräldrar och 

flickvänner genom åren både blivit bitter, elak och ensam. Just när han bestämt sig för 

att avsluta sitt hopplösa liv ringer telefonen. Det är Peter, hans gamla barndomsvän 

som han inte haft kontakt med på trettio år som vill att Max ska komma till Sverige 

och hjälpa honom med en film om Peters dotters utvecklingsstörda vänner. Max som 

nu ser sin chans att återfå kontakten med barndomsvännen Peter och kanske till och 

https://www.google.com/search?q=Jean-Marc+Vall%C3%A9e&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SE9JrzC1UOIEsZPiS5LNtSSyk6300zJzcsGEVXFyUWpqXkFOYuUiVkGv1MQ8Xd_EomSFsMScnMMrUwFsZP_tRwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiwmKHywJHiAhVr_SoKHUNOD5UQmxMoATAjegQIDRAM
https://www.google.com/search?q=Lena+Koppel&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KDcsMTY2VQKz04pNLLPNtCSyk6300zJzcsGEVXFyUWpqXkFOYuUiVm6f1LxEBe_8goLUHAAhVRWUQgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjA6LSKwpHiAhUMFpoKHbB8B7kQmxMoATAmegQIDRAT
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med återfå livsgnistan säger i ett svagt ögonblick ja till att komma till Sverige. Det 

som från början såg ut som ett enkelt uppdrag visar sig dock vara mycket mer 

komplicerat än vad Max någonsin kunnat föreställa sig…” (Svensk filmdatabas, 2019) 

 

Film nr: 3 

 Filmtitel: Hur många lingon finns det i världen. 

 Utgivningsår: 2011. 

 Manusförfattare: Lena Koppel; Trine Piil; Pär Johansson. 

 Regissör: Lena Koppel. 

 Produktionsland: Sverige. 

 Handling: “Alex, 27 år har misslyckats med allt, men han får en ny riktning i livet när 

han upptäcker ett gäng utvecklingsstörda och deras begåvning. De sjunger 

gudabenådat. Alex ska visa världen att hans vänner är lika mycket värda som alla 

normalstörda. Det blir ett riktigt hjärtknipande och roligt äventyr. Filmen bygger fritt 

på "Glada Hudik-teatern" och deras verksamhet som gjort sensationell succé.” (Svensk 

filmdatabas, 2019) 

 

Film nr: 4 

 Filmtitel: Den åttonde dagen 

 Utgivningsår: 1996 

 Manusförfattare: Jaco van Dormael. 

 Regissör: Jaco van Dormael. 

 Produktionsland: Frankrike, Belgien, Storbritannien   

 Handling: ”Harry grips av panik när han glömmer att hämta sina barn på stationen. 

Han och hustrun Julie lever separerade och barnen åker tillbaka till mamman. 

Georges, en ung man med Downs syndrom, rymmer från hemmet där han bor och 

följs av institutionens hund. Harry råkar köra på hunden och erbjuder Georges lift.” 

(Svensk filmdatabas, 2019) 

 

https://www.google.com/search?q=Lena+Koppel&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3SCs2scw2W8TK7ZOal6jgnV9QkJoDAHaPI74cAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjRweKhw5HiAhUO0qYKHUSzCGAQmxMoATApegQIDhAW
https://www.google.com/search?q=Trine+Piil&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3KItPMqpMXsTKFVKUmZeqEJCZmQMAufNzpBsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjRweKhw5HiAhUO0qYKHUSzCGAQmxMoAjApegQIDhAX
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Bilaga 2: Analysguide för diskursanalys av spelfilm   

 

Övergripande beskrivning 

 Vilken social situation befinner sig de/-n funktionsnedsatta i. 

 Vilka sociala relationer har de/-n funktionsnedsatta. 

 Vilken syn på funktionsnedsättning och funktionsnedsatta. 

  Huvudsaklig människosyn. 

 Synen på kön. 

 Vem genomgår en utveckling  och hur sker det, med hjälp av vem och vad 

 Vem är en aktiv aktör och vem är en passiv deltagare 

 Vems historia är det egentligen som berättas 

 

Stereotypa karaktärer: 

 The Comic Misadventures 

 The Sweet Innocent 

 The Nobel Warrior 

 The Tragic Victim 

 The super Cripple/the Civilian Superstar 

  The Obsessive Avenger 

  Den infantila 

 

Handlingsmönster: 

 Heroes of assimilation: En icke-funktionsnedsatta person blir, genom exempelvis en 

olycka, funktionsnedsätt. Sensmoralen i den typen av berättelse är; genom viljestyrka 

eller gudstro kan svårigheter övervinnas och trots funktionsnedsättningen kan 

individen leva ett normalt liv. 

 Döden som en lösning på den funktionsnedsattas hopplösa situation. 

 Orsaken till sin situation: 

o   Den självförvållade funktionsnedsättningen. 

o   Den självömkande individen, där självömkandet i sig utgör ett hinder och blir 

funktionsnedsättande. 
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o   Den funktionsnedsatta som sin egen värsta fiende, som genom att alienera sig 

från de icke-funktionsnedsatta blir utan hjälp och stöd. 

 Att nedvärdera sig själv. 

 En börda för omgivningen. 

 

Funktioner: 

 Stämningsskapare. 

 Kuriosa. 

 Påvisa normalitet. 

 Representera funktionsnedsättning. 

 Representera sig själv. 

 Omvända icke-funktionsnedsatta, frigöra dem från fördomar. 

 

Normalitetsmarkörer 

Vad påtalas och vad tas för givet 

  

  

 


