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Gå, mina sånger, till den ensamme och otillfredsställde,
gå också till den nedbrutne, till den under vanans ok

förslöade, bär till dem mitt förakt för deras förtryckare.
Gå som en väldig våg av svalt vatten,

frambär mitt förakt för despoter.

Anklaga omedvetet förtryck,
åtala fantasilöst tyranni,
sjung ut mot bojorna.

---

Gå vänligt tillväga,
tala ett öppet språk.

Sök ivrigt det nya onda och det nya goda.
Strid mot allt slags förtryck.

---

Gå bort och utmana allmänna meningen,
upp mot blodets meningslösa slaveri,
bekämpa allt slags evärdlig besittning!

(Ezra Pound, 1916, ur Personae)Personae)Personae
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Förord

Vetenskap är ett bland fl era sätt att söka kunskap. Det är inte det enda. 
Det är inte det sanna. Precis som all annan vetskap är vetenskap relativ till 
sitt sociohistoriska sammanhang, formad av normer, maktförhållanden och 
belöningssystem. Dess position i kunskapshierarkins trappa är många gånger 
oförtjänt hög och resultat och förklaringar borde i mycket större utsträckning 
betraktas jämsides och jämbördigt med andra former av kunskapssökande. 
Så vill jag att den här studien ska läsas. 

Det är många personer som har hjälpt, underlättat och stöttat mig på 
vägen från idé till avhandling och det är naturligtvis omöjligt att rangordna 
vars och ens betydelse. Jag vill rikta ett stort tack till min handledare under 
större delen av arbetet, professor Olle Findahl, som gav mig möjligheten att 
tidigt under forskarutbildningen få en doktorandtjänst vid en extra medels-
tilldelning från Humanistiska fakulteten. Docent Marianne Liliequist, min 
handledare under arbetets senare del, har läst, kommenterat, gett stöd och 
alltid funnits till hands när jag har behövt snabb hjälp med att lösa oväntade 
akademiska och byråkratiska problem. Professor Billy Ehn och FD Staffan 
Berglund har oförtröttligt dragit upp mig ur alla diken som jag har trillat ner 
i längs avhandlingsarbetets slingriga stig. Staffan har lärt mig forskningens 
hantverk, visat mig på mina analytiska styrkor och svagheter, varit mitt främ-
sta bollplank, sammanfattat mina spretiga tankar och enträget vägrat lyssna 
på mina återkommande försök att lägga ner arbetet oavslutat, trots att det har 
frestat på familjelivet. Du är ett ljus i min själ. Billy har skapat struktur i det 
hav av papper och tankar som hotade att översvämma mig. Lugnt, meto-
diskt och pedagogiskt hjälpte han mig att fi nna avhandlingens form. En ovä-
rderlig hjälp. Med tålamod och noggrannhet har han dessutom korrekturläst 
manuset i fl era omgångar. Ett stort tack vill jag också rikta till Fil.lic. Claes 
Olsson för litteraturtips och generös hjälp att få lära känna och presentera 
mitt arbete bland svenska och nordiska handikappforskare. Dessutom är jag 
mycket tacksam för de konstruktiva kommentarer som Claes tillsammans 
med professor Britta Lundgren, FD Bo Nilsson och FD Stefan Sjöström 
gav på mitt avhandlingsmanus. Jag står också i stor tacksamhetsskuld till 
FD Leonor Camauër som med stor kunnighet, humor och distans gjorde 
en gedigen granskning av arbetet i dess slutskede. FD Eva Reimers gjorde 
ett förtjänstfullt inhopp som bihandledare under en kort period. Professor 
Britt-Marie Thurén, Kvinnovetenskapligt Forum, förklarade på ett oöverträf-
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fat sätt komplicerade teoretiska resonemang. Kroppen-gruppen, en tvärve-
tenskaplig seminarieserie på temat kropp och genus, bidrog också genom ett 
tillåtande diskussionsklimat till mycket av min teoretiska förståelse. Kicki 
Lundmark, Handikappförvaltningen, har varit en sann inspirationskälla. 
Med humor och ett pragmatiskt förhållningssätt har hon visat mig han-
dikapprörelsens företräden och brister. Jens Holmgren och Lennart Sauer, 
Institutionen för socialt arbete, har varit värdefulla samtalspartners och 
manusgranskare. Institutionssammanslagningen gav en rejäl ansiktslyftning 
både åt akademiska spörsmål och åt den vardagliga sociala samvaron. Vid det 
lilla runda bordet i korridor A 4 har vi diskuterat magi, astrologi, identitets-
konstruktioner och Piat Lassure. SLBA:s personal har bidragit med värdefull 
hjälp att hitta TV-program med hjälp av ytterst få och fragmentariska led-
trådar. Ett särskilt tack vill jag rikta till Britt-Marie Lundahl som ägnade 
en hel helg åt att söka TV-program i arkivets databaser. Omistlig är också den 
hjälp jag har fått av UB:s alltid lika vänliga och tjänstvilliga personal. Ker-
stin Engström, kär vän och kollega har varit en livsuppehållande ventil i 
funderingar om undervisning, forskning, meningen med livet, kärlek och 
barnuppfostran. Örjan Mikaelsson och Solvig Pihlgren har varit en källa 
att hämta kraft ur i livgivande samtal om allt från demokrati till relationer. 
Velvet Vox, Jazzkex och inte minst Py Kollbergs kulnings- och folkvisekurser 
har varit energipåfyllande livselixir som jag inte hade klarat mig utan.

Slutligen vill jag tacka min pappa, Gösta Anderson, som under en månad 
hösten 1998 verkade som forskningsassistent. Till min mamma Barbro 
Anderson vill jag först och främst säga: - Tack för maten, mamma. Jag vill 
också tacka båda mina föräldrar för att de så generöst tagit emot min dotter 
Maja när min tid och ork inte har räckt till. Och tack vare min älskade dotter 
Maja, som ger liv mening, har jag fått uppleva att kärlek kan vara både vill-
korslös och kravlös.

Umeå 29 december 2001

Andelen funktionshindrade bland världens befolkning 
beräknas uppgå till 10 %.
(Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 

1948 - 1998, 1998)
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1 Problemformulering och teoretisk plattform

Jämlikhet, full delaktighet och självbestämmande. Så lyder de handikappo-
litiska målen i Sverige sedan närmare 20 år (skr. 1996/97:120). Ändå möter 
funktionshindrade personer dagligen diskriminering och förtryck. Samtidigt 
som LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:
387, § 5), stadgar att jämlikhet och full delaktighet ska råda i samhällslivet så 
diskrimineras många funktionshindrade genom att LSS-beslut aldrig genom-
förs trots att de har beviljats. Så även om Sveriges offi ciellt formulerade syn 
på funktionshindrade personer och handikapp syftar till att riva barriärer 
fi nns ändå trapporna kvar. 

Syfte och frågeställningar
Det råder i många avseenden en diskrepans mellan de handikappolitiska 
målens formuleringar och deras förverkligande och jag vill påstå att det är 
ett problem. Även om övergripande politiska målsättningar sällan formuleras 
i operationaliserbara termer utan oftare i form av kulturellt eftersträvansvä-
rda värden, menar jag att det måste fi nnas en likartad inriktning för målsätt-
ningar och politiska tillämpningar. Den övergripande fråga jag ställer i den 
här avhandlingen handlar om en av vår tids största offentliga politiska arenor, 
massmedierna, som befi nner sig mittemellan offi ciella politiska dokument 
och konkreta politiska åtgärder. Vilken roll spelar massmedierna för de han-
dikappolitiska målens realiserande? I vad mån befrämjas målen och i vad 
mån motverkas de? 

 Studieobjektet utgörs av handikappdiskurser i svensk public service-tele-
vision under åren 1956-2000. Syftet är att undersöka hur TV-programmen 
representerar fenomen, händelser och personer som benämns funktionshin-
der, handikapp, funktionshindrade personer eller andra syskonbenämningar 
samt att undersöka medierepresentationernas relationer till handikappolitiska 
dokuments målformuleringar och förslag till genomförande. Vilka represen-
tationsstrategier kan tänkas befästa respektive utmana rådande kulturella vär-
deringar och föreställningar? Mitt syfte är såväl deskriptivt som analytiskt. 
Dels kartlägger jag förekomst och gestaltningar av funktionshindrade och 
handikappfrågor i TV från Sveriges televisions offi ciella start 1956 och fram t 
o m 1990-talet och dels vill jag öka kunskapen om massmediernas betydelse 
som kultur(re)producenter. 
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Det som motiverar studien och gör det intressant att tala om vilken roll 
medierna spelar för de handikappolitiska målens förverkligande är framför 
allt att medierna allmänt betraktas som vår tids största kultur(re)producent 
(bl a Hall, 1997)1. Kulturella värderingar som via medierna blir hegemoniska 
i en viss socio-historisk kontext genomsyrar enligt ett sådant synsätt sam-
hällslivets alla delar och dimensioner och blir avgörande bl a för funktions-
hindrades möjligheter att i enlighet med handikappolitiska målbeskrivningar 
bemötas jämlikt, uppnå autonomi och bli fullt delaktiga jämfört med övriga 
samhällsmedborgare. 

Ytterligare ett motiv till undersökningen är att medierepresentationer av 
funktionshinder, handikapp och funktionshindrade personer inte tidigare 
studerats i Sverige. Detta är i sig anmärkningsvärt, dels med tanke på alla 
de policydokument, målbeskrivningar och lagar som framhåller mediernas 
betydelse för funktionshindrade personers livsvillkor och dels därför att det 
i public service-företagens sändningsavtal med staten särskilt regleras att 
hänsyn ska tas till olika grupper av funktionshindrade. 

Teoretiska utgångspunkter
Övergripande teoretiska perspektiv 

Vad fi nns det för teoretiska motiv till att anta att medierepresentationer över-
huvudtaget skulle ha någon inverkan på villkoren för de handikappolitiska 
målens förverkligande?

Jag är i föreliggande studie inspirerad av den teoretiska tanketradition som 
benämns socialkonstruktivism2. Det är en beteckning på en tanketradition 
vars syn på kultur och samhälle innebär att verklighetens tillblivelse, ska-
pande, spridning och förändring är socialt konstruerad. Den enda verklighet 
vi kan komma i kontakt med är den som konstrueras när sinnesförnimmel-
ser med hjälp av språket passerar tidigare kunskap och erfarenheter. Frågan 
huruvida det existerar en faktiskt iakttagbar verklighet eller inte är metafysisk 
och sanningsbegreppet blir ointressant eftersom sanning förstås som något 
kulturellt skapat och inte som naturgiven och möjlig att entydigt observera 
och fastställa. Synsättet har sin utgångspunkt i franska poststrukturalistiska 
teoretiker, bl a Derrida, Foucault, Lyotard och Kristeva. Mats Beronius 

1 Stuart Hall representerar den kanske mest infl ytelserika forskningstraditionen i det här avseendet, 
British Cultural studies.
2 Jag gör inte någon åtskillnad mellan begreppen konstruktivism och konstruktionism (se Gergen & 
Gergen, 1991 och Lundgren, 2000 för den distinktionen).
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(1991:11) uttrycker ett socialkonstruktivistiskt synsätt på följande sätt: Vad 
tänkandet gör är inte att framställa en kopia av verkligheten utan att begreppsligt 
… konstruera den som idé i tanken. Därmed framgår att språket är centralt 
inom den socialkonstruktivistiska traditionen och därför är språket också 
mitt huvudsakliga studieområde i SVT:s programproduktioner.

Den verklighet vi beskriver via språket är långt ifrån enbart individuell 
utan i hög grad kulturell, dvs gemensam och delad, och den görs gemensam 
just genom skapandet av gemensamt överenskomna betydelser. Språket är 
således inte bara det verktyg med vars hjälp vi skapar individuell mening, 
utan också det verktyg som gör det möjligt att dela betydelser med andra. 
Delade betydelser, i sin tur, eller snarare delade överenskommelser om bety-
delser, är en förutsättning för att en kultur ska kunna bildas. Min syn på 
kulturbegreppet i den här studien är inspirerad av Fredrik Barth (1989) och 
innebär att jag betraktar kultur som gemensamma betydelser som delas av 
olika personer och institutioner i en tid präglad av mångfald, föränderlighet 
och förgänglighet. Betydelserna betraktas vidare som överlappande och stän-
digt i vardande. Kulturella värderingar kommer i enlighet med denna syn att 
ha inverkan på alla åsikter, attityder och bemötanden, såväl på individuell 
som på kollektiv nivå. 

I likhet med cultural studies-traditionen (Hall, 1997:1) menar jag att 
delade betydelser som möjliggör bildandet av en kultur görs gemensamma 
genom reproduktion av symboliska representationer av värden och föreställ-
ningar. Representationer framstår således som centrala i skapandet och befäs-
tandet av kulturell ordning där en av samtidens största kultur(re)producenter 
är massmedierna. Medierepresentationer betraktas dessutom som något mer 
än enbart tecken för materiella objekt, fenomen och företeelser som någon 
vill återge. De står också för den process genom vilken versioner av omvärl-
den, ”verkligheten”, berättas. De refl ekterar således inte bara omvärlden 
utan konstruerar den också. De både nyskapar och återskapar. De kulturella 
värderingar som jag i denna studie undersöker är de som skapas, reproduce-
ras och sprids via televisionen. Det är angeläget att i det här sammanhanget 
påminna om att min syn på kommunikationsprocessen inte pekar ut någon 
aktörs dominans i relationerna mellan medier och ett samhälles värderingar 
och föreställningar, utan jag ser istället processen som ett interaktivt spel. 
Synsättet kan enklast beskrivas i termer av att massmedierna utgör en offent-
lig arena där aktörerna möts i ömsesidigt beroende och såväl reproducerar 
som medverkar till att skapa samtidens värderingar och föreställningar.
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Det här synsättet på kultur som delade betydelser kommer enligt denna 
beskrivning att ligga så pass nära Laclaus och Mouffes (1985) diskursbegrepp 
att en distinktion mellan kultur och diskurs blir svår att göra och inte heller 
meningsfull. De defi nierar begreppet diskurs som en strukturerad helhets-
syn där innebörderna i alla olika sociala praktiker, t ex tal, text och hand-
lingar har jämkats ihop till en gemensam omvärldsuppfattning, begränsade 
av maktrelationer i en viss socio-historisk kontext. Diskursernas regler och 
mönster etableras genom artikulation. Med det menar Laclau och Mouffe 
en sammanlänkningsprocess genom vilken det skapas relationer mellan olika 
begrepps innebörder som bildar en helhetssyn i en viss frågeställning. När 
t ex kategorin funktionshindrade artikuleras med kategorin De Andra modi-
fi eras alltså innebörderna i båda kategorierna av den uppkomna relationen. 
En mångfald diskurser sammanlänkas i sin tur till en enhetlig, gemensam 
övergripande verklighetssyn, en diskursiv formation.

Av stor betydelse i Laclaus och Mouffes synsätt är diskursernas instabila 
karaktär. Ser man till en enskild diskurs så blir alla innebörder som exklu-
derats av artikulationernas sammanjämkningar hot mot diskursens existens, 
eftersom de uteslutna betydelserna inte är passiva utan bjuder motstånd och 
förhindrar diskursen att någonsin bli slutgiltigt befäst (Laclau 1990:17). 

En annan aspekt av språket som är central i ett diskursteoretiskt synsätt 
är de regler och mönster som diskurserna är uppbyggda av eftersom det 
är genom dessa som artikulationer, diskursers tillblivelser och maktrelatio-
ner kan synliggöras. Jag använder mig här av strukturalismens syn att möj-
liga innebörder hos språkliga begrepp begränsas av grammatiska och logiska 
regler för hur sinnesförnimmelser ska ”ordnas”. Vilka betydelser som helst 
kan således inte skapas i ett visst samhälle under en viss historisk tid. Struk-
turalismen bygger på språkvetaren Ferdinand de Sausseres (1974) idé om 
att betydelser skapas i och av språket snarare än refl ekteras i språket och 
att tecken och begrepp får sina betydelser i relation till andra tecken och 
begrepp, dvs till vad de inte är. Språk är en struktur ordnad i mönster som, 
enligt Saussure, har en tvingande funktion på de aktörer som använder sig av 
det. Förbindelserna mellan beteckningar och verklighet är arbiträra, i bemär-
kelsen kulturella konstruktioner. Språket är enligt ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv förvisso den plats där möjliga former av social organisation och 
deras sociala och politiska konsekvenser defi nieras, men språket består inte 
av betydelser som fi nns i språket i sig. Betydelser skapas när språket, som 
Håkan Thörn (1996:4) säger, används av olika aktörer med sina erfarenhe-
ter, kunskaper och föreställningar, vilka aldrig kan frikopplas från sin sociala, 
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kulturella och historiska kontext. Språkliga begrepp kan alltså inte anta vilka 
betydelser som helst. Judith Butler (1990) menar att det beror på att de bety-
delser som fi nns tillgängliga i ett samhälle vid en viss tid bestäms av sociala 
maktrelationer. I språk och språkanvändning ligger således ett maktelement 
som gäller rätten att defi niera betydelser. Makten tar sig uttryck i upprepan-
det av vissa perspektiv och i reproduktionen av vissa föreställningar framför 
andra. De möjliga betydelserna regleras av mönster och regler för språkan-
vändning.

Hegemoni är ett centralt begrepp i Laclaus och Mouffes diskursteori (1985) 
och används för att hävda att vissa diskurser kan få tolkningsföreträde trots 
att diskurser defi nieras som instabila, föränderliga och omöjliga att befästa. 
Författarnas hegemonibegrepp, som ligger nära Antonio Gramscis använd-
ning (Gramsci 1981/1947), går i korta drag ut på att hegemoni skapas när 
en diskurs, eller en uppsättning diskurser, sprids och vinner terräng så att det 
uppstår en enad moralisk, intellektuell, ekonomisk och politisk helhetssyn 
som alltså får tolkningsföreträde. Detta tolkningsföreträde är dock ständigt 
utsatt för motstånd från andra ständigt föränderliga diskurser och som därför 
aldrig är stabilt utan hela tiden måste återerövras (Laclau & Mouffe, 1985). 
Därmed inte sagt att hegemoniska diskurser är snabbföränderliga. Det rör sig 
snarare om ganska trögrörliga processer där t ex nya diskurser under lång tid 
samexisterar med gamla och innan nya diskurser uppnår hegemoni har ytter-
liga nya diskurser kommit in på arenan och samexisterar med de ny-gamla. 
En diskurs, eller en uppsättning diskurser, antas enligt hegemonibegreppet 
expandera genom artikulationer och det är: … the play of meaning within dis-
course and the subversion of discourse by the fi eld of discursivity that provide the 
condition of possibility of hegemonic articulation (Torfi ng 1999:102). Genom 
artikulationer kommer olika diskurser att verka i samma betydelseriktning 
och på så sätt skapas en diskursiv formation, ett enhetligt synsätt, på t ex 
funktionshinder och handikapp även om begreppen manifesteras i olika 
diskurser. 

Vad menar jag med begreppet SVT:s handikappdiskurser? På samma sätt 
som jag anser att massmedier såväl skapar som refl ekterar den kultur de 
verkar i så menar jag också att SVT såväl skapar handikappdiskurser som 
manifesterar handikappbegreppen genom olika diskurser. I den här studien 
har jag inte gjort någon åtskillnad mellan att å ena sidan SVT å ena sidan 
refl ekterar och å andra sidan skapar diskurser. 

Hur hittar man diskurser i TV-program? Jag använder mig i huvudsak 
av två analytiska verktyg, dekonstruktion samt cultural-studiestraditionens 
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analysbegrepp vid ideologikritiska studier. En diskursanalys måste alltid 
vara historiskt specifi k. Diskursen rekonstrueras genom att analysen fryser 
ett historiskt moment (Thörn, 1996:10). Analysen går ut på att synliggöra 
diskursers mönster och regler, alltså vilka begrepp som är sammanlänkade 
med vilka och hur respektive begrepps innebörder färgar andra begrepps 
innebörder, samt villkoren för diskursernas tillkomst. Detta innebär dels att 
synliggöra hur olika beteckningars innebörder har artikulerats och dels att 
synliggöra hur olika begrepps möjliga betydelser begränsas och t o m stängs 
av ideologiska praktiker. Jag betraktar ideologiska praktiker som diskursiva 
praktiker med speciella funktioner och verkningar. Med diskursiva praktiker 
avser jag aktörernas utövande av sociala praktiker enligt regler och mönster 
som diskursen är formerad av. Ett exempel på en diskursiv praktik är t ex när 
begreppet delaktighet defi nieras och konkretiseras med begreppet tillgänglig-
het. Ett annat är när vårdpersonal uttalar sig om funktionshindrades behov 
istället för funktionshindrade personer själva. Ideologiska praktikers speciella 
funktioner som är av särskilt stort intresse i ett socialkonstruktivistiskt reso-
nemang beskriver jag, liksom Thörn (1996:13), som språkliga utövningar 
som konstruerar intressen i entydiga och universaliserande termer, dvs i formen 
av ett allmänintresse. Den maskerar därmed det faktum att det moderna samhäl-
let – och varje socialt sammanhang – präglas av en mångfald av motsättningar, 
konfl ikter och ambivalenser.

Ideologibegreppet ska således inte förstås i enlighet med vare sig det klas-
siska marxistiska eller de neo-marxistiska synsätten. Dessa har, av bl a Laclau 
och Mouffe (1985), kritiserats för att vara alltför deterministiska och essen-
tialistiska. Den klassiska marxismen hänför i princip samtliga företeelsers, 
händelsers och skeendens orsaker till socioekonomiska klassförhållanden och 
dess tanke om ett falskt medvetande implicerar att det skulle fi nnas ett med-
vetande som är sant och riktigt. Men detta är omöjligt i en idétradition där 
verkligheten betraktas som en social konstruktion. Louis Althussers idéer 
(1971) om det statiska, tvingande hos ideologiska förhållningssätt möter 
motstånd på samma grunder3. Men ideologibegreppet behöver alltså inte 
låsas fast och begränsas till den klassiska marxismens idé om ett falskt medve-

3 Louis Althusser menar att ideologi är inskriven i strukturella mönster och att vi alla är en del av 
dessa mönster, vilket gör att mönstren blir stängda för genomsyn. Han menar t o m att vi tror att vi är 
fritt tänkande varelser men att även om möjligheten till alternativa förhållningssätt fi nns, har vi inte, 
eller har vi endast begränsad, tillgång till dem, vilket betyder att vi, mer eller mindre, går i ideologins 
ledband. Ideologisk förändring framstår därmed som näst intill omöjlig eftersom vi inte har tillgång 
till andra glasögon än de ideologiska och man bara kan se det man har förutsättningar att se, dvs det 
man har språkliga verktyg till.
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tande eller till Althussers statiska synsätt att möjligheten till förändrade syn- 
och förhållningssätt är obefi ntlig. Ideologi kan istället bli det verktyg som 
gör det möjligt att tala om vilka diskursiva praktiker som kan antas befordra 
respektive motverka etablerandet och befästandet av dominansrelationer i en 
viss social och historisk kontext.

Jag använder mig, som nämnts, av dekonstruktion som analytiskt verktyg 
för att synliggöra diskursernas mönster, regler och villkor för tillblivelse. 
Inspirationen till dekonstruktionsbegreppet har jag hämtat från Jacques 
Derrida, i synnerhet hans resonemang om det oändliga uppskjutandet av 
begrepps slutgiltiga betydelse (Howells 1998). Genom att montera ned bety-
delser kan jag synliggöra villkoren för deras tillkomst. Nedmonteringen gör 
jag genom en sorts avartikulering där jag studerar krackeleringar i textytan. 
I texternas sprickor ligger byggstenar till andra betydelser än de innebörder 
som är synliga vid en första spontan betydelsetolkning. Självmotsägelser, iro-
nier, paradoxer, motsättningar, ambivalenser, skillnader, utbyten av ord och 
begrepp samt synliggörande av berättarstrukturer och tekniker är exempel 
på språkliga verktyg som jag använder för att synliggöra diskurser i TV-pro-
grammen och frilägga de maktrelationer och kulturella konstruktioner som 
skapar programmen. Jag letar efter de språkliga begreppens och begreppssam-
mansättningarnas skuggor, dvs efter allt det som gör att betydelser skapas. Jag 
frågar mig vilka begrepp som används, vem som får uttala vad och vad som 
händer med betydelser i mötet mellan olika diskurser. 

Jag tillämpar vidare cultural studies-traditionens benämningar på ideolo-
giska språkliga utövningar (se bl a Fiske 1987)4. Med exnominering menas att 
kulturellt konstruerade värden t ex om vad som är att betrakta som normalt 
inte benämns i programmen utan ligger som outtalade gemensamma förstå-
elser vilka därmed tenderar att framstå som självklara eller t o m naturgivna 
och därför inte alls behöver nämnas. De exnomineras. Det som däremot 
nämns, nomineras, är det som avviker från denna outtalade, underförstådda, 
gemensamma förståelse av normalitet, alltså det som inte motsvarar före-
ställningarna om vad som är att betrakta som normalt. Vaccinering står som Vaccinering står som Vaccinering
en metafor, ursprungligen hämtad från Barthes (1997/1957). Bokstavligen 
menas med vaccinering att det i en fysisk kropp injiceras en kontrollerad dos 
av en sjukdom för att stärka kroppens försvar mot sjukdomen. Metaforiskt 
pekar vaccinering på hur hegemoniska diskurser under korta kontrollerade 

4 Min intention är inte att här ge någon fullständig uppräkning av alla tänkbara ideologiska praktiker 
utan endast att exemplifi era med verktyg som har varit användbara i föreliggande studie.
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ögonblick tillåter motstridiga röster att nomineras i televisionsprogrammen 
för att (be)visa att hegemonin är så stark att den t o m tål inympning av 
kritik. Metaforer används ofta i medietexterMetaforer används ofta i medietexterMetaforer 5 i syfte att underlätta mottagar-
nas förståelse. Det obekanta förklaras i termer av det bekanta på så sätt att 
innebörden i det bekanta överförs till det obekanta. När metaforer används 
så fl itigt att, i det här fallet, mediemottagarna inte upptäcker deras metafo-
riska karaktär föreligger en risk att inte heller den kulturellt konstruerade 
kopplingen mellan det bekanta och det obekanta upptäcks, dvs metaforen 
kan uppfattas som ett naturgivet samband. 

Massmediernas roll som kultur(re)producent 

Studien tar sin utgångspunkt i ett normativt medieteoretiskt synsätt. Bero-
ende på vilken frågeställning man behandlar så kan naturligtvis det medi-
eteoretiska perspektivet variera. I den här undersökningen där studieobjektet 
är public service-TV och där den övergripande frågeställningen handlar om 
relationen mellan offi ciellt formulerade politiska mål och medierna som en 
av de största offentliga arenorna i den svenska demokratins beslutsprocesser, 
fi nns ett underliggande antagande om en förväntad samhällsnytta hos mass-
medierna (Mc Quail, 1991:116). Deras roll och funktioner i en samhällelig 
kontext är centrala i det normativa perspektiv som fokuserar och diskuterar 
mediernas sociala ansvar. 

Vad består då det sociala ansvaret av? Tydligast uttrycks det med hjälp av 
McQuail (op cit), som säger att ansvaret består i att godta de förpliktelser i 
relation till det demokratiska statsskicket som proklameras och avtalas i såväl 
allmän- som mediepolitiska dokument. I princip handlar det sociala ansvaret 
om att förena principen om individuell frihet med förpliktelser mot samhäl-
let.

Det är mediernas roll, funktioner och betydelse som kultur(re)pro ducenter 
som behandlas i föreliggande undersökning. Jag utgår således från antagandet 
att massmedierepresentationer har betydelse för individer, kultur och sam-
hälle. I detta synsätt fi nns ett underliggande antagande om att massmediernas 
representationer också har betydelse för produktionen och reproduktionen av 
kulturella värderingar, såväl för vilka värderingar som får genomslagskraft 
som för deras innebörder, och därmed följer också ett ansvar. 

5 Begreppet text används här i utvidgad betydelse där det står för mer än bara skriven text. Begreppet 
omfattar även ljud, ljus, bild, muntligt tal och skriven text och skulle kunna ersättas med mediepro-
dukt, program, inslag e dyl.
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Massmediernas betydelse för våra möjligheter att utveckla kunskap och 
bilda oss föreställningar om vår omvärld är föga omtvistad. Speciellt när det 
rör sig om företeelser som vi inte kan tillägna oss genom direkta erfarenheter, 
är det många gånger massmedierna som är vår enda källa till kunskap. Vi är 
således ofta hänvisade till den bild som massmedierna ger av omvärlden för 
att bilda oss föreställningar om vårt samhälle, vår historia och vår framtid.

Klassisk i det här sammanhanget är Marshall Mc Luhans (1967) beskriv-
ning av medierna som våra förlängda sinnen, vilka ger oss möjlighet att 
komma i kontakt med de delar av omvärlden som ligger bortom vår per-
sonliga räckvidd. Mediernas betydelse för mottagarnas omvärldsuppfattning 
utgörs dock inte av någon enkel, rätlinjig påverkan från sändare till motta-
gare, utan består av en komplex relation där medierna såväl refl ekterar verk-
ligheten som konstruerar den.

Med tanke på att människor tillbringar allt mer tid i sällskap med medi-
erna (Mediebarometern, 1999) är det av största vikt att inte underskatta 
deras genomslagskraft. I stort sett alla människor i Sverige, oavsett socio-
ekonomisk klass, kön, utbildning och etniskt ursprung ser dagligen på TV 
(op cit). Undersökningar har också visat att en majoritet av Sveriges befolk-
ning uppger televisionen som sin främsta informationskälla (Findahl, 2000). 
Bland massmedierna betraktas televisionen som det medium som har störst 
räckvidd och genomslagskraft både när det gäller att nå fl est människor och 
när det gäller det bredaste tvärsnittet av befolkningen (op cit). Bland TV-
kanalerna tillbringar tittarna drygt 50 % av den totala tittartiden framför 
någon av de båda public service-kanalerna, SVT 1 eller 2 (op cit). Det 
är också dessa faktorer - räckvidd, genomslagskraft och tittartid - tillsam-
mans med de paragrafer i sändningsavtalet mellan staten och SVT som stad-
gar att särskild hänsyn ska tas till olika grupper av funktionshindrade, som 
ligger bakom mitt val att studera svensk public service-TV, Sveriges television 
(SVT).

TV antas således ha stor betydelse för (re)produktionen av föreställningar 
och omvärldskunskap, men vilken betydelse? Att TV-innehållet inte har 
några direkta effekter på mottagarnas beteende är forskarna sedan länge öve-
rens om. Redan på 1940-talet började sociologer och litteraturvetare i USA 
att empiriskt kunna studera televisionens effekter (Goodwin & Whannel, 
1990:2). Under många år studerades sedan televisionen framförallt inom 
samhällsvetenskaperna med kvantitativa metoder utifrån positivistiska veten-
skapsideal, men det visade sig vara svårt för den s k effektforskningen 
att påvisa mätbara samband mellan TV-innehåll och mottagarnas beteende 
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(Dahlgren, 1990:60, Hartley, 1992:9). Det man såg var istället att det rörde 
sig om komplexa och varierade relationer.

TV-studierna utvecklades längs masskommunikationsforskningens två 
huvudfåror. Den ena inriktade sig alltmer på mottagarnas reaktioner och 
tolkningar, troligen på grund av att de tidiga studierna hade visat tecken på 
att individuella och kollektiva erfarenheter och kunskaper hade större bety-
delse för vad publiken tog emot än man först hade trott. Mottagarstudierna 
har sedermera utvecklats från att handla om hur individuella skillnader resul-
terar i olika reaktioner, från att medierna inte har någon som helst inverkan 
på mottagarna utan att det är de själva som väljer medieproduktioner utifrån 
sina behov, uses & gratifi cations (Asp, 1986), till den ideologikritiska recep-uses & gratifi cations (Asp, 1986), till den ideologikritiska recep-uses & gratifi cations
tionsforskningen som har sin utgångspunkt i Stuart Halls klassiska artikel 
Encoding and Decoding in Television Discourse (1993/1973). Hall ville väcka Encoding and Decoding in Television Discourse (1993/1973). Hall ville väcka Encoding and Decoding in Television Discourse
tankar om mottagarnas heterogenitet och olika sociala erfarenheter som han 
menade hade infl ytande vid tolkningarna av en TV-text. Han ville vidare 
uppmärksamma att mottagarna inte passivt inom sig återskapar hegemoniska 
diskurser från TV-innehållet utan aktivt förhandlar om betydelserna av de 
begrepp och benämningar som används i programmen. 

Den här undersökningen har inte följt den forskningsfåra som studerar 
mottagarnas reaktioner och tolkningar utan den andra huvudlinjen som 
uppehåller sig vid medietexter och deras byggstenar till olika betydelser. Även 
om syftet med en undersökning av medietexter i slutändan är att diskutera 
den inverkan som texternas begreppsanvändning och uppbyggnad har på 
mottagarna, och i förlängningen på vår kultur, menar jag att empiriska mot-
tagarstudier, främst receptionsanalyser, har visat sig ha alltför stora brister 
för att fungera som underlag till ett resonemang om TV-programs kulturella 
betydelser. För det första studerar man i en receptionsanalys framför allt 
vilka tankar som uppkommer hos mottagaren i själva mötet med en viss 
medietext. Det man kan uttala sig om är således den undersökta individens 
betydelseskapande vid ett visst tillfälle, d v s enskilda fall av kognitiv kon-
struktion av enskilda texters betydelser. Det är också detta som har utgjort 
den kanske största kritiken mot receptionsanalysen. Kan de empiriska iakt-
tagelserna antas gälla för andra mediemottagare än den egna studiens infor-
manter och för andra liknande medietexter? För det andra koncentrerar man 
sig ofta i receptionsanalyser på de enskilda mottagarnas frihet till olika tolk-
ningar. Men vad betyder egentligen den friheten? Att en text kan tolkas på 
många olika sätt betyder t ex inte att den också tolkas ideologiskt opposi-
tionellt i något avseende. För det tredje bortser man många gånger, mer 
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eller mindre, från att mottagaren redan före mötet med texten inom sig har 
invanda tankebanor om såväl det ämnesmässiga innehållet i medietexten som 
om berättarformerna. 

Även om föreliggande undersökning följer den forskningslinje som stude-
rar TV-texter ska den inte betraktas som en fortsättning eller del av Georg 
Gerbners Kulturindikatorprojekt (bl a 1994). Jag vill, i motsats till Gerbner, 
inte lägga samma tyngd vid kvantitativa aspekters betydelse för kulturellt 
betydelseskapande. Det är en förenkling, menar jag, att som huvudsaklig 
förklaringsmodell av relationen mellan TV-program och mottagarnas omvä-
rldsuppfattning lyfta fram antalet sända program och inslag. Gerbner hävdar 
t ex att det råder en koppling mellan förekomsten av våld i televisionen och 
TV-tittarnas uppfattning av förekomsten av våld i deras verklighet. Det är 
förvisso inte irrelevant men jag vill i högre grad också lyfta fram de kvalitativa 
aspekternas betydelse för kulturellt meningsskapande, dvs vad som berättas 
och hur. 

Översiktliga nedslag i Sveriges televisions historia
Den svenska regeringen förhöll sig länge avvaktande till TV, men 1951 till-

sattes en statlig utredning som fi ck i uppdrag att ta ställning till televisionens 
framtid i Sverige och hur TV på bästa sätt skulle göras tillgänglig för allmän-
heten. Försökssändningar hade pågått sedan 1945 och 1954 gavs Sandrews-
ateljéerna tillstånd att genomföra en försöksverksamhet med lokala offentliga 
sändningar. Ett hundratal TV-apparater placerades ut i skyltfönster och på 
biografer i Stockholm (Den rörliga bildens århundrade, 2000). 1956 gav 
slutligen regeringen Radiotjänst AB monopol på sändningsrätten med direk-
tivet att televisionen skulle ställas i samhällets, kulturens, folkbildningens och 
hemmens tjänst (op cit). Den 4 september gick den första offi ciella TV-sänd-
ningen av stapeln. 1956 fanns en TV-kanal och det sändes inte så mycket 
annat än aktualitetsprogram förutom en motsvarighet till biografernas hus-
morsfi lmer, s k hem- och familjeprogram (Kleberg, 1999). Vem minns inte, 
eller har hört talas om, Ria Wägners vinkande hand och Charlotte Reimers-
sons konsumentupplysning? 

Från begynnelsen fanns ännu inget nyhetsprogram i likhet med de program 
vi idag benämner nyheter. Istället sändes en sorts journalfi lmer, liknande 
biografernas, som bestod av sammanklippta aktualiteter. De hade namn 
som Veckorevy, Nu-Revy, Svenska journalen. Men det dröjde inte länge innan 
det första nyhetsprogrammet sändes av den typ och i den form som dagens 
nyhetsprogram ännu har. 1958 blev startår för Aktuellt (Larsson, 1998:3). 
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De första programmen i färg sändes lokalt 1966 och 1967 över hela landet 
(Den rörliga bildens historia, 2000). Televisionen hade endast en kanal fram 
till den 5 december 1969, då ytterligare en kanal startade sina sändningar. 
Den ungefärliga sändningstiden per år låg vid mitten av 1960-talet på 2 100 
timmar.

Det fanns ända från början av kanal 2:s sändningar nyhetsprogram på 
båda kanalerna som såväl till format och innehåll i mångt och mycket liknade 
varandra, även om den vane nyhetstittaren säkert skulle hävda att det fanns 
avgörande skillnader mellan nyhetsprogrammens fördjupning, perspektivval 
och ämnesval. 

Vid mitten av 1970-talet hade antalet sändningstimmar per år ökat till ca 
4 400. 1978 gjorde Text-TV sina första försök (op cit). 

1986 hade antalet sändningstimmar ökat till 5 500. Enligt Hadenius & 
Weibull (1997:202) gick det inte att urskilja någon specifi k programprofi l 
för respektive kanal men däremot förekom det en viss koordinering mellan 
kanalerna, vilken dock avtog under senare halvan av 1980-talet. 1986 beslu-
tades också att TV 2 helt skulle baseras på distriktsproduktioner (op cit). 
Detta ledde samtidigt till att det skedde en viss specialisering av distriktens 
verksamhet, som t ex att ungdomsprogram producerades i Växjö och religi-
onsprogram i Umeå.

1993 startade s k morgon-TV på vardagar. Tidigare hade den typen av 
magasin enbart sänts på lördagar. 1998 beslutade regeringen om digitala 
marksändningar och samma år startade SVT digitala rikssändningar via 
marknätet. Sändningstiden uppgår nu till ca 9 000 timmar per år.

Handikappbegreppen och deras användning 

Handikappbegreppens betydelsehistoria6

Genom att studera handikappbegreppens betydelsehistoria, dvs härkomst, 
kan man, som Mats Beronius (1991:50) säger, fi nna strukturer och idéer från 
det förfl utna som lever i nutid. Därigenom kan man skapa förståelse för hur 
olika benämningar och deras sociokulturella innebörder förändrats över tid 
och vad nya begrepp bär med sig av tidigare benämningars innebörder. Det 
är således inte det förfl utna man studerar utan det nuvarandes historia (op 
cit).

Hegemoniska diskurser om funktionshinder, handikapp och funktionshin-
drade personer har varierat över tid, men avvikarstämpeln har i princip alltid 

6 För den intresserade fi nns mer fullödiga genomgångar hos bl a Olsson, 1982; Qvarsell, 1991; För-
hammar 1991; Stiker, H-J, 1999.
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följt med, både på gott och ont. För de tidiga nomadiska stammarna t ex var 
det en avvikande olägenhet med funktionshindrade människor eftersom de 
försinkade stammens mobilitet. Däremot ansåg man under medeltiden att 
människor med psykiska funktionshinder var gudomliga och heliga (Manoni 
& Berzani, 1987). Men, oavsett de positiva eller negativa konnotationerna 
under olika tidsepoker, är det inget naturgivet tillstånd att människor som 
har funktionshinder ska betraktas som avvikare (se Mats Hilte, 1996 för en 
översikt av avvikarteorier). Man skulle lika gärna kunna tänka sig att betrakta 
ett samhälle, bestående av människor med funktionshinder, icke-funktions-
hindrade, invandrare, kvinnor och män m fl  olika kategoriseringar, som 
mångfaldigt där ingen förmåga överhuvudtaget värderades i något avseende 
utan där den enda gemensamma nämnaren var, är och kan vara, att vi alla är 
människor. Men den typen av samhälle har aldrig, mig veterligt, förekom-
mit i historien. Emile Durkheim (1997/1893) menar att differentiering och 
kategorisering är själva basen för organiseringen av en kultur. Ting och för-
hållanden ges alltså mening utifrån hur de skiljer sig från varandra. 

Det är svårt att konkret uttala sig om vad det är funktionshindrade avviker 
ifrån. Att det skulle handla om enbart utseendet, det yttre, det synliga, är svårt 
att tro dels med tanke på att de människor som har funktionshinder som inte 
syns vid en första anblick också betraktas som avvikare och dels med tanke på 
personer som har helt s k dolda funktionshinder. Staffan Förhammar (1991) 
menar istället att den förmåga och dimension av livet som funktionshindrade 
personer huvudsakligen anses avvika från är vårt samhälles höga värdering 
av arbete och förmågan att försörja sig. Mårten Söder (1982) anser att det 
är full rörelseförmåga och intellektuell kapacitet som funktionshindrade 
värderas utifrån och defi nieras som avvikare från. Jag vill också betona den 
intellektuella kapacitetens dignitet i vår västerländska, högteknologiserade 
kultur. Man möter den t ex i föreställningen om att personer som har fysiska 
funktionsnedsättningar också har intellektuella funktionsnedsättningar. Vem 
har inte tilltalat en rörelsehindrad person via hennes/hans assistent som om 
den funktionshindrade personen på grund av sitt rörelsehinder inte förstod 
talat språk. Jenny Morris säger en aning ironiskt: En fysiskt annorlunda kropp, 
eller en kropp som uppför sig annorlunda, betyder en ofullständig kropp och det 
i sin tur betyder att själva våra personligheter på samma sätt är ofullständiga 
(1992:105). 

Det fi nns inte någon tydlig och klart avgränsad tidpunkt när individer 
eller grupper av människor som har funktionsnedsättningar särskilt börjar 
benämnas offentligt. Vid 1600-talets mitt förekommer ännu inte några 
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sådana dokument. Däremot fanns naturligtvis folkliga benämningar vid den 
här tiden (Olsson, 1982). En av anledningarna till att man i offentliga samtal 
och offi ciella dokument inte berörde funktionshindrade personer, menar 
Förhammar (1991), kan ha varit att familjer i många fall gömde undan och 
dolde familjemedlemmar som hade funktionsnedsättningar. En annan anled-
ning, anser han, kan ha varit att det inte fanns något behov av att särskilt 
benämna dessa människor. Istället benämndes och bemöttes människor som 
av en mängd olika anledningar inte själva kunde försörja sig och som därmed 
var beroende av hjälp, för ”De fattiga”. Till den gruppen räknades gamla, 
sjuka, änkor och personer med funktionsnedsättningar. 

Först i slutet av 1600-talet ser man blinda, döva och blinda, döva och blinda, döva dumba nämnas offent-dumba nämnas offent-dumba
ligt för första gången (Olsson, 1982). Med dumb menades en person som 
saknade talförmåga. Så småningom dyker också begreppet vanför upp, som vanför upp, som vanför
syftar på avsaknaden av arbetsförmåga. Någon särskild samlingsbeteckning 
för blinda, döva och blinda, döva och blinda, döva dumba fanns inte utan människor fi ck sina etiketter uti-dumba fanns inte utan människor fi ck sina etiketter uti-dumba
från sin speciella funktionsnedsättning. I övrigt ansågs de ända till slutet av 
1800-talet tillhöra gruppen De fattiga i samhället (Holme, 1996). 

I 1700-talets offentliga samtal tillkom fl er och fl er etiketter för olika typer 
av specifi ka funktionsnedsättningar och det är också den tid när vissa typer 
av samlingsnamn börjar dyka upp, bl a abnorma ochabnorma ochabnorma  invalider. Begreppen 
avsåg egentligen ännu inte någon begränsad grupp av människor kategorise-
rade efter vissa defi nierade funktionsnedsättningar utan användes synonymt 
med begreppet fattiga. Abnorm innebär idag, enligt Norstedts stora svenska 
ordbok (1990), den som kraftigt avviker från det normala och med invalid 
menas en person vars arbetsförmåga är starkt och varaktigt nedsatt. De olika 
etiketternas innebörder kom alltmer, från reformationen och framåt, att defi -
nieras i relation till individens arbets- och försörjningsförmåga. Att försörj-
ningsförmåga kom att bli en så högt värderad förmåga, menar Förhammar 
(1991:33), kan ha att göra med rädslan för de fattiga människor som drev 
omkring utan arbete och tiggde och som befarades föra med sig smitta från 
dödliga epidemier. 

1700-talet är också den tid när det sker en avgörande förändring i synen på 
funktionshinder och funktionshindrade personer. Claes Olsson (1999) har 
studerat hur upplysningstidens alltmer dominerande vetenskapliga synsätt, 
med honnörsord som rationalitet och förnuft, kom att inverka på synen på 
funktionshindrade personers levnadsvillkor och sociala position i samhället 
till skillnad från tidigare synsätt som baserades på folktro med inslag av vid-
skepelse och ockulta fenomen. 
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Begreppet invalid fortlevde ända till mitten av 1900-talet men med en viss 
betydelseförskjutning, eller betydelseutvidgning. Med tiden kom det alltmer 
att ha betydelsen av en funktionshindrad person i allmänhet och inte enbart 
personer som var i avsaknad av arbetsförmåga. Om man ser till begrep-
pets ingående delar visar sig en mer nedsättande betydelsebild än enbart en 
person som saknar arbetsförmåga. Etymologiskt kan man härleda ordet från 
det nekande in - lika med o- och valere - vara, gälla. Inte gälla eller inte giltig. 
En invalid person var en icke giltig person, en person som inte gällde. Natur-
ligtvis ska man handskas försiktigt med den här typen av nedmontering av 
ett ord i mindre delar men jag vill ändå peka på hur orddelarnas historiska 
betydelser lever med och färgar samtida kulturellt överenskomna betydelser. 

Vid tiden för andra världskrigets slut skedde ytterligare en differentiering 
av personer med olika funktionshinder. Förhammar (1991:54) menar att 
den här nya kategoriseringen kom till pga att man i efterkrigstidens begyn-
nande välfärdsstatsbygge sade sig värna om samtliga samhällsmedlemmar lika 
mycket och därför via bl a socialpolitiska åtgärder strävade efter att hjälpa var 
och en utifrån hans/hennes behov istället för att ge någon form av generell 
fattigvård. Skälet till att staten plötsligt såg det som sin uppgift att ta hand 
om samtliga samhällsmedlemmar kan man, åtminstone till dels, söka i beho-
vet av arbetskraft till det samhälleliga uppbyggnadsarbetet. Söder (1982:27) 
hävdar om samma tidsperiod, att den här nyare kategoriseringen och indel-
ningen var lika omotiverad som den äldre, där alla människor som av olika 
anledningar saknade försörjningsmöjligheter räknades till en grupp, de fat-
tiga. Ingenting, fortsätter Söder (op cit), förenar alla de olika människor som 
räknas till gruppen funktionshindrade, annat än avsaknaden av kulturellt 
högt värderade förmågor. Den nya uppdelningen av det gamla fattigkollek-
tivet i ett fl ertal olika grupper är inte ett dugg mer funktionell utan endast 
ett av ett oändligt antal sätt att manifestera maktrelationer och markera grän-
serna för vad som accepteras som normalt.

Vanför och invalid var de vanligast förekommande beteckningarna under 
1950-talet. I det enda TV-inslag om funktionshindrade som sändes under-
sökningsåret 1956 förekommer dock åtminstone i programbeskrivningen, 
begreppet lam. Enligt Nationalencyklopedins ordbok (1995) betecknar det Nationalencyklopedins ordbok (1995) betecknar det Nationalencyklopedins ordbok
personer som saknar rörelseförmåga. Benämningen handikapp förekom också 
vid den här tiden men befann sig, enligt ordböckerna, på 1950-talet ännu i 
sin linda. Först på 1960-talet fi ck det sin genomslagskraft. Psykiskt funk-
tionshindrade benämndes vid den här tiden efterblivna. Begreppet beskrivs 
i Norstedts stora ordbok (1986) på följande sätt: … Norstedts stora ordbok (1986) på följande sätt: … Norstedts stora ordbok som inte har utvecklats på 
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ett normalt sätt. Vad som menas med normalt nämns inte explicit utan ligger 
som ett underförstått gemensamt antagande. Går man vidare och slår upp 
normal fi nner man: normal fi nner man: normal som ej avviker från den grundläggande typen, särskilt i fråga 
om överensstämmelse med något som anses önskvärt, som ej avviker från normen.
Anses önskvärt av vem? Vilken är normen? Under norm läser man: allmänt 
godtagen regel för handlande eller tänkande. Först här, i ordet norm, framträder 
det normativa, kulturellt konstruerade, i begreppet normal. 

Under 1960-talet blir handikappad den vanligaste benämningen. I ord-
böcker defi nieras ordets allmänna betydelse som belastning eller hinder.
Begreppet tros ha sitt ursprung i begreppet hand-in-cap som var ett slags 
hasardspel i 1600-talets England. Under 1700-talet användes ordet också 
i sportsammanhang i betydelsen att hindra eller begränsa en bättre spelare 
genom att forma spelvillkoren så att en sämre spelare tävlade på samma 
villkor som en bättre. Vid tiden för andra världskriget skedde en betydel-
seförskjutning av begreppet till en mer allmän innebörd av nackdel. Den 
dominerande betydelsen idag är en fysisk eller psykisk belastning eller ett hinder 
som nedsätter olika förmågor. I princip det enda som förändrades under 1970-
talet är benämningen på psykiskt funktionshindrade. Utvecklingsstörd blir 
den vanligaste etiketten. I både Nationalencyklopedins ordbok (1995) och i ordbok (1995) och i ordbok
Norstedts stora ordbok (1986) beskrivs Norstedts stora ordbok (1986) beskrivs Norstedts stora ordbok utvecklingsstörd som någon som utvecklingsstörd som någon som utvecklingsstörd förse-
nats i sin intelligensutveckling från de tidigaste levnadsåren.

Ännu i början av 1980-talet fortsätter begreppet handikappad att vara den 
vanligaste benämningen men fr o m mitten av årtiondet börjar begreppet 
förståndshandikappad ersätta förståndshandikappad ersätta förståndshandikappad utvecklingsstörd. Handikappad används nu såle-utvecklingsstörd. Handikappad används nu såle-utvecklingsstörd
des både som ett samlingsbegrepp på människor med olika funktionshinder 
och som ett ordled i etiketter på specifi ka funktionshinder. I Norstedts stora 
ordbok (1986) står det att läsa att förståndshandikappad är en ordbok (1986) står det att läsa att förståndshandikappad är en ordbok förskönande 
omskrivning av psykiskt utvecklingsstörd … som skadats eller försenats i sin intel-
ligensutveckling. En störning av den normala intelligensutvecklingen således. ligensutveckling. En störning av den normala intelligensutvecklingen således. ligensutveckling
Men vem kan tala om en intelligensutveckling eller en normal intelligens-
utveckling? Förmåga till tänkande och analys, säger Nationalencyklopedins 
ordbok om begreppet intelligens och härleder ordet från latinets ordbok om begreppet intelligens och härleder ordet från latinets ordbok ‘intelligere’
- inse, varsebliva och inse, varsebliva och inse, varsebliva ‘intelligentia’ - förstånd. Här ligger ett osynliggjort rätt-
tesnöre begravt. Vad som avses med förstånd framgår inte av ordböckernas förstånd framgår inte av ordböckernas förstånd
defi nition av begreppet intelligent utan det exnomineras. 

Slutligen, under 1980- och sedermera 90-talet har WHO:s klassifi kationer 
och defi nitioner fått allt större genomslag genom den internationella han-
dikappklassifi kation ICIDH (International Classifi cation of Impairments, 
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Disabilities and Handicap, 1980) där olika handikappbenämningar defi nie-
rades på följande sätt.

Med funktionsbegränsning (impairment) avses en förlust eller avvikelse i funktionsbegränsning (impairment) avses en förlust eller avvikelse i funktionsbegränsning
psykologisk, fysiologisk eller anatomisk struktur eller funktion.

Med begränsning av förmåga (disability) avses en begränsning eller brist på begränsning av förmåga (disability) avses en begränsning eller brist på begränsning av förmåga
förmåga att utföra en aktivitet på ett sätt och inom gränser som anses nor-
mala för en människa.

Med handikapp (handicap) avses en olägenhet för en person som är en följd 
av en funktionsbegränsning eller en begränsning av förmåga som inskränker 
eller hindrar personen från att fullfölja en roll som är normal med hänsyn 
till personens kön, ålder, sociala och kulturella förhållanden (Socialstyrelsen, 
1997). 

Denna den första internationella handikappklassifi kationen har utsatts för 
noggrann och genomgripande revidering. I en reviderad version av ICIDH 
(Internationell klassifi kation av funktionstillstånd, funktionshinder och 
hälsa, preliminärt slutförslag, december 2000, 2001) har funktionshinder
kommit att ersättas av funktionstillstånd och den kanske största nyheten är funktionstillstånd och den kanske största nyheten är funktionstillstånd
att begreppet handikapp inte längre används. Det har ersatts av begreppet 
delaktighet, eller snarare av inskränkningar i delaktighet. 

Nya benämningar tillkommer ständigt och skälen till det kan mycket väl 
vara att gamla beteckningar blivit behäftade med fördomar och negativa 
innebörder av lägre människovärde. Men även om orsakerna till de begrepps-
byten som gjorts har varit lovvärda ur humanitär synvinkel förefaller det, 
enligt Söder (1982:60), som en ibland smått absurd strävan att via nya eti-
ketter försöka förändra attityder och inställning till de människor begreppen 
avser. För det första bär nya benämningar med sig sin tidigare betydelsehis-
toria. Gamla begrepps innebörder följer med, fl yttas över eller tillskrivs nya 
begrepp. För det andra, vill jag tillägga, har i princip samtliga beteckningar, 
i alla tider, burit på ett ordled som står för något avvikande, t ex - störd, -
hinder. Ett orefl ekterat användande av begrepp kan på detta sätt, tvärtemot 
våra intentioner, medverka till att befästa fördomar och vanföreställningar.

Hur ska man då utifrån detta resonemang defi niera vilka personer, feno-
men och företeelser som jag studerar? Frågan har betydelse i den här 
undersökningen i två avseenden. Dels är det en fråga om att synliggöra 
undersökningens avgränsningar och validitet. Dels är språkliga beteckningar 
en viktig aspekt av den övergripande frågeställningen om massmediernas 
betydelse som kultur(re)producent.
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Att defi niera eller inte defi niera handikappbegrepp

Vi har alla en uppfattning om vad begreppen funktionshinder, funktions-
hindrad, handikapp och handikappad innebär. I viss mån är innebörderna 
socio-kulturellt gemensamma och i viss mån är de individuella, baserade på 
egna kunskaper och erfarenheter. Min utgångspunkt i den här studien var att 
utarbeta en defi nition för hur jag använder begreppen som samtidigt skulle 
kunna tjäna som en avgränsning. Men jag upptäckte snart att jag befann mig 
i bryderier om vad som skulle betraktas som sjukdom respektive funktions-
hinder och vilka typer av funktionshinder min defi nition skulle omfatta och 
varför. Dessutom uppmärksammade jag andra svårigheter. Begreppet handi-
kapp används ibland som en generell etikett för att beteckna minoriteter och/
eller marginaliserade grupper av människor. Skulle min defi nition omfatta 
även den betydelsen eller måste handikappet vara kopplat till en sjukdom 
eller en skada? Jag upptäckte också att funktionshindrade personer själva 
många gånger inte kände igen sig i de begrepp som användes i programmen, 
vilket i sig inte är särskilt ovanligt eller anmärkningsvärt. Det jag däremot 
fann förvånande var att samma personer ändå bekräftade benämningarnas 
rådande innebörder genom att mena att handikappade är något som andra 
är, andra personer med andra funktionshinder och andra livsvillkor än de 
själva. 

Det framstod vidare som ett stort problem att i arbetet med att synlig-
göra diskursiva praktiker, dvs via olika aktörers användning, produktion och 
konsumtion av språket (se bl a Winther Jörgensen & Phillips, 1999), själv 
inkludera och exkludera människor och begrepp som jag ville studera, på ett 
adekvat sätt. Å ena sidan ville jag undvika att bli en del av befästandet av en 
diskurs som skulle problematiseras. Å andra sidan skulle inte nya beteckningar 
i sig, bättre än gamla, vara mer klargörande, eftersom gamla sociokulturella 
innebörder helt eller delvis följer med in i nya benämningar. Problematiken 
ligger snarare i att man benämner, för när man benämner kategoriserar man. 
Men vi kan inte använda språket utan att benämna och därmed kategoriserar 
vi ofrånkomligen. Det är också intressant att notera att jag, för genomföran-
det av den här studien, är fullständigt beroende av de kategoriseringar som 
jag säger mig vilja demontera. Fördelen med benämningarnas vara i förhål-
lande till deras nackdelar försätter mig således i ett tillstånd av ambivalens. I 
enlighet med vad Mouffe (1992:382) föreslår som det enda möjliga för att 
undvika att reproducera föreställningar och kategoriseringar, anser jag att det 
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man kan göra är att tydligt tala om villkoren för uppkomsten och fortlevan-
det av kategorierna.

Jag har i undersökningen antagit ett pragmatiskt förhållningssätt till defi -
nitionsproblematiken. När det gäller benämningar har jag inte vinnlagt mig 
om att fi nna adekvata beteckningar som motsvarar mitt dekonstruerande 
syfte eftersom det skulle kunna vara en hämsko på det jag vill berätta. I 
undersökningen förekommer därför begreppen funktionshinder, funktions-
hindrade, handikapp, handikappade, Vi - De m fl , om vartannat. 

När det gäller frågan om avgränsningar har jag studerat hur SVT gestaltar 
det som benämns med olika handikappbegrepp. Jag har alltså granskat vilka 
innebörder de språkliga etiketterna ges i TV-programmen och inte hur pro-
grammen skildrar mina defi nitioner av handikappbegrepp. 

Sammanfattningsvis betonas i denna studie handikappbegreppens kon-
struktionistiska karaktär i SVT:s representationsstrategier, i offi ciella politiska 
dokument, i kulturella värderingar, i bemötanden av funktionshindrade per-
soner samt i relationerna dem emellan.

Tidigare forskning
Det har tidigare gjorts endast ett fåtal svenska undersökningar av mediere-
presentationerna av funktionshinder, handikapp och funktionshindrade per-
soner. Jag känner till en pågående studie som behandlar representationen 
av funktionshindrade personer i spelfi lm (Hugemark & Wahlström, 1999) 
och en undersökning som handlar om utbildningsradions program (Holme, 
1999).

Den sociala handikappforskningen i Sverige som har pågått under de 
senaste trettio åren, har överhuvudtaget inte varit av någon större omfattning, 
enligt Anders Gustavsson och Mårten Söder (1990:38). Början av 1970-talet 
var en relativt expansiv period men därefter har, som Erland Hjelmquist et 
al (1994) uppmärksammar, såväl forskning som tilldelning av resurser till 
social handikappforskning bildat en neråtgående kurva. Gustavsson och 
Söder (1990; 1993) menar också att den sociala handikappforskningen har 
dominerats av deskriptiva kartläggningar och utvärderingar, vilket de anser 
vara ett alltför oproblematiserat förhållande till rådande handikappolitiska 
mål och ambitioner. 

Medicinsk och social modell som teoribygge inom handikappforskning

Den teoretiska debatten inom social handikappforskning har under senare år 
präglats av diskussioner om huruvida forskningen bygger på ett medicinskt 
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eller socialt synsätt på funktionshinder, handikapp och funktionshindrade 
personer. Michael Oliver (1996:18), professor i handikappstudier i England7, 
menar att den medicinska diskursen fortfarande dominerar och att handi-
kappforskare har misslyckats med att utmana detta teoretiska förhållnings-
sätt.

Det var, enligt Oliver, sociologen Talcott Parsons infl ytande som i slutet av 
1940-talet utgjorde starten för individualisering och medikalisering av sjuk-
dom och hälsa inom det sociala forskningsfältet, även om hans idéer i princip 
endast avsåg korttidssjukdom. Parsons menade, i sitt kanske mest kända verk 
The Social System (1991/1951) om rollbegreppets centrala funktion som 
förbindelselänk mellan individuell handling och social struktur, att för att 
ett samhälle ska fungera måste alla dess medlemmar inta sina, för samhäl-
lets bästa, individuella roller. Hälsa defi nierades som det normala tillståndet 
där individen hade tillgång till sin optimala kapacitet. Sjukdom och ohälsa 
blev därmed defi nierat som ett onormalt, individuellt tillstånd, en medicinsk 
diagnos, som ansågs ha en nedbrytande effekt på samhället som helhet efter-
som det medförde att individen blev improduktiv och beroende. Men för att 
samhället skulle skadas så lite som möjligt utvecklades en speciell social sjuk-
roll med vissa regler som individen, direkt eller indirekt, tvingades acceptera. 
Till den här sjuk- eller o-hälsorollen tillskrevs fyra regler. När en person blev 
sjuk förväntades hon/han söka medicinsk expertis. Vid mötet med läkare eller 
annan sjukvårdspersonal förmodades hon samarbeta helt och fullt. Dessutom 
förväntades hon betrakta sitt tillstånd som oönskat och sträva efter att snarast 
möjligt nå det ”normala”, samhällsnyttiga, hälsotillståndet.

Parsons syn på sjukdom och ohälsa som onormalt och avvikande övertogs 
snart av, eller fördes vidare till, andra teoretiska perspektiv. Ett av dem som 
haft stor betydelse inom den sociala handikappforskningen är symbolisk 
interaktionism, i synnerhet stämplingsteorin. Stämplingsteorins applicering 
på funktionshindrade personer är kanske tydligast illustrerad av Erving Goff-
mans studie Stigma (1990/1968). 

Under 1970-talet, ungefär samtidigt som den sociala handikappforsk-
ningen etablerades, började också den sociala modellens syn på funktions-
hinder och funktionshindrade personer växa sig allt starkare. Det som 
framförallt fått politisk genomslagskraft är att den sociala modellen betonar 
att det är samhällsmiljön som är handikappande och inte personen som är 
handikappad. Det är inte oförmågan att gå som gör en person handikappad utan 

7 Mike Oliver är en av initiativtagarna till den sociala handikappmodellen (se kapitel 11).
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trappan upp till byggnaden (Morris, 1991:10). Vidare tillbakavisas den medi-
cinska modellens betoning av begreppen hälsa och normalitet som absoluta 
tillstånd och istället lyfts normalbegreppets sociala konstruktion fram. Funk-
tionshindrade personers erfarenhetskunskap uppvärderas också jämfört med 
den medicinska modellens fokusering på medicinsk expertis. 

Den sociala modellen har under de senaste två årtiondena stått inför en 
revision. Frågor som t ex betydelsen av andra tillskrivna identitetskategorier 
än funktionshinder har börjat betonas, likaså språkets roll i förtrycket av 
funktionshindrade personer. Michelle Fine (1993) menar att västvärldens 
sociala handikappforskning vilar på tre fundament. Det första kallar hon bio-
logism. Med det menar hon att biomedicinsk diskurs har tolkningsföreträde 
inom handikappforskningen. Det andra kallar hon dekontextualisering och 
med det avser hon att funktionshindrade personer betraktas som om deras liv 
inte påverkades av andra dimensioner än funktionshindret. Framförallt är det 
genus och funktionshinder som behöver lyftas fram, menar hon. Den sociala 
handikappforskningen kritiseras för könsblindhet och feministisk forskning 
för exkludering av erfarenheter och livsvillkor för funktionshindrade kvinnor 
(se bl a Morris 1991; Helmius 1993; Sjöberg 1997; Malmberg 1996). Det 
tredje fundamentet kallar hon för icke-funktionshindrade forskares imperia-
lism. Med det menar hon att forskningen präglas av ett icke-funktionshin-
drat synsätt och därför blir till ringa nytta för funktionshindrade personer 
själva. Det fi nns t o m de som menar att endast funktionshindrade personer 
själva ska forska inom området. En av de mest aktiva förespråkarna för detta 
perspektiv är Michael Oliver, samme man som betraktas som initiativtagare 
till den sociala modellen. Han menar (1999) att om inte funktionshindrade 
personer själva får kontroll över handikappforskningen, såväl över under-
sökningarna som över tilldelningen av medel, så förblir funktionshindrade 
oundvikligen underordnade och marginaliserade, oavsett icke-funktionshin-
drade forskares intentioner. 

De senaste tio åren har intresset ökat för ett socialkonstruktivistiskt per-
spektiv på hälsa, sjukdom, funktionshinder och handikapp där, enligt Barnes 
& Mercer (1999:83), språkets roll i marginaliseringen av funktionshindrade 
betonas. Dessutom har diskussionen kommit att handla om den polarisering, 
det särskiljande, av funktionshinder och handikapp som anses ha åstadkom-
mits i den sociala modellen och som tenderar att resultera i att upplevelsen av 
själva funktionshindret döljs eller negligeras. Den sociala modellens avstånds-
tagande från att det skulle föreligga något orsakssamband mellan funktions-
hinder och handikapp och vars stora förtjänst var att uppmärksamma den 
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risk för biologisk determinism som den medicinska modellen förde med sig, 
anses nu kunna leda till att upplevelsen av funktionshindret försvinner från 
den vetenskapliga och politiska samtalsarenan. Liz Crow (1996) menar att 
om så alla sociala hinder avlägsnas kommer vissa funktionshindrade männis-
kor fortfarande att vara utestängda från samhället i vissa avseenden. Morris 
(1991) är också en av förespråkarna för att upplevelsen av den egna kroppen 
ska återföras i debatten. Framförallt feministiska teorier om kroppen som 
levd erfarenhet har gett värdefulla bidrag till den här diskussionen där fysisk 
och socialt konstruerad kropp förekommer samtidigt, i samma resonemang 
och i samma begrepp (se bl a Grosz 1994; Davies 1997) 8. 

Medierepresentationer av funktionshinder och handikapp 

Undersökningar som behandlar medierepresentationer av funktionshinder, 
handikapp och funktionshindrade personer har genomförts framförallt i 
England och USA. Bland dessa är studier av spelfi lmer vanligast (bl a Norden, 
1994; Signorielli, 1993). Vidare är fi ktionsutbudet det mest undersökta oav-
sett vilket medium som har studerats 9. Detta är i sig en intressant iakttagelse 
eftersom den procentuella andelen TV-program om och med funktionshin-
drade i faktagenrer vida överstiger andelen i fi ktionsprogram såväl i min 
studie som i brittiska och amerikanska studier (se t ex Cumberbatch & Neg-
rine, 1992). 

Studier av mottagarnas reaktioner och refl ektioner omkring TV-program 
om och med funktionshindrade personer är ytterst sällsynta men iakttagel-
serna i de undersökningar som har företagits av t ex Cumberbatch & Neg-
rine (1992) och Greg Philo (1999), talar om medierepresentationernas stora 
betydelse för mottagarnas (såväl icke-funktionshindrade som funktionshin-
drade) synsätt, attityder och bemötanden. Philo (op cit) berättar t ex om hur 
TV-representationer av personer som benämns schizofrena har lett till att 
TV-tittare blivit rädda för att möta en person med diagnosen schizofreni och 
också hur en person som själv hade fått diagnosen plötsligt såg sig själv som 
ett monster: När jag fi ck diagnosen schizofreni blev jag väldigt förskräckt. Jag 
tyckte jag blev ett sorts monster (Philo, 1999:57).

Det gemensamma resultatet av i princip samtliga västerländska studier av 
synsätten på och bemötandet av funktionshindrade personer och begreppen 
funktionshinder och handikapp i medierna är att det är representationer av 
avvikare och det avvikande. Den observationen råder det enighet om. Det avvikare och det avvikande. Den observationen råder det enighet om. Det 
8 Se också kapitel 8 ”Kroppen som levd erfarenhet”.
9 De studier som har gjorts visar inga märkbara skillnader i representationsstrategier mellan olika mass-
medier.
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gör det också om att funktionshindrade personer är kraftigt underrepre-
senterade i medierna (Barnes 1992; Cumberbatch & Negrine 1992). Susan 
Wendell (1996:65) menar att funktionshindrade i det närmaste är osynliga 
i medierna som människor, däremot tydligt synliga som funktionshindrade. 
Här får Wendell stöd av Morris (1992) och Fine (1993) som hävdar att 
funktionshindrade personer för det mesta gestaltas som sina funktionshinder. 
Enligt Cumberbatch & Negrines (1992:46) empiriska studie framkommer 
att det allra mest är personer som sitter i rullstol som gestaltas i medierna. En 
anledning till detta, menar författarna, kan vara att om man som producent 
vill att det tydligt ska framgå att det är en funktionshindrad person som 
skildras använder man sig av de tecken som kanske allra tydligast konnoterar 
funktionshinder och handikapp och ett av dem är rullstol. 

Ibland representeras funktionshindrade personer inte ens som sina funk-
tionshinder utan som de kulturella värderingar som är förbundna med olika 
benämningar för funktionshinder och handikapp. Detta är vanligast i fi k-
tionsprogram. Funktionshindrades funktion blir i dessa fall att visuellt för-
stärka en viss eftersträvad stämning. Ofta är det fråga om en ond eller 
mystisk atmosfär (Barnes, 1992). Eller som författaren Maj-Gull Axelsson 
hävdar, en sentimental stämning (DN, 1999-03-01). Det är en sorts exploa-
tering, menar hon, känslopornografi . Det är inte ovanligt, menar Wendell 
(1996:66), att de atmosfärer som skapas är tveeggade i bemärkelsen att funk-
tionshindrade framställs som både exotiska och intressanta samtidigt som de 
skildras som De Andra med allt vad det innebär av avståndstagande och pro-
jicering av det icke-önskvärda. 

Att funktionshindrade personer representeras i ett fåtal stereotyper, oavsett 
vilket eller vilka medier som har studerats och oavsett vilka genrer (Barnes 
1992:13; Signorielli 1993), råder det också samstämmighet om. Genrer är 
överhuvudtaget inte, enligt bl a Anne Pointon (1997:84) och Zola (1985), 
någon användbar kategorisering när det gäller att studera mediegestaltningar 
av funktionshinder, handikapp och funktionshindrade personer, eftersom 
det förekommer samma stereotyper i medieberättelser oavsett genre. De van-
ligaste stereotyperna är hjälten, offret, skurken, den farliga samt det eviga 
barnet. Stereotyperna antas bygga på gamla myter och föreställningar och 
de har inte i någon nämnvärd utsträckning förändrats över tid (Liachowitz, 
1988).

Skurken är den stereotyp som enligt litteraturen anses vara den mest ihål-
lande, långlivade och vanligt förekommande (Barnes 1992:22; Longmore 
1987:66). Detta kan förvisso vara en följd av att de fl esta studier inriktat sig 
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på fi ktionsgenrer och spelfi lmer. I min studie som till största delen utgörs av 
faktaprogram, förekommer skurkstereotypen endast i ett eller ett fåtal pro-
gram.

Hjälten är en annan stereotyp som är mycket vanlig i medierepresenta-
tioner av funktionshindrade personer. Hjälten utför ett 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 betrak-
tas som ”normalt” belönas hon med en hjältegloria (Barnes 1992:25; Wen-
dell 1996:64). 

Det är dock inte alltid den funktionshindrade personen själv som fram-
ställs som hjälte. Ibland skildras en nära släkting eller ett tekniskt hjälpmedel 
som den hjälte som driver kampen och arbetet med att uppnå det ”normala” 
livet för den funktionshindrade personens räkning (Pointon, 1997:87). 

En annan form av hjältehistorier är, enligt Karpf (1997:81), s k botarhisto-
rier. Funktionshindrade personer botas till normalitet, t ex mannen som efter 
36 år får sin syn åter eller den hörselskadade som kan höra igen. Enligt Karpf 
(op cit) är det således inte i huvudsak den funktionshindrade personen som 
botarberättelsen handlar om utan den som inte längreinte längre är funktionshindrad.

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 
alltmer svikande kropp eller också för oförstående myndigheter. Representa-
tionerna är inte inriktade på att visa vad som fungerar och är bra i personens 
liv utan enbart på hur funktionshindrade personer klarar av och orkar med 
sin börda.

En variant av offerberättelser är historier om funktionshindrade perso-
ners självömkan, kanske mest vanligt i spelfi lmer. Paul Longmore (1987:
70) menar t om att detta är den mest utbredda och förhärskande bilden av 
funktionshindrade personer i fi lm och TV. Den funktionshindrade rollfi gu-
ren är bitter och självömkande för att hon aldrig har blivit accepterad för den 
hon är utan alltid betraktats som enbart sitt funktionshinder. Hon tycker att 
andra människor har placerat henne i en roll som hon inte kan identifi era 
sig med och inte vill ha. I programmet/fi lmen framstår det som om hon har 
marginaliserat sig själv och själv ensam har ansvaret för att ta sig ur den situa-
tionen. De andra, icke-funktionshindrade rollfi gurerna, tycker till en början 
synd om henne men ger henne till slut en … emotional slap in the face (op 
cit) och talar om att hon måste sluta tycka synd om sig själv och i stället göra 
något åt sin situation. Då rycker hon upp sig och anpassar sitt liv och sin 
sociala roll efter det eftersträvansvärda ”normala”. 
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En annan vanligt förekommande stereotyp är den funktionshindrade per-
sonen som spektakel. Det är ett sorts kulturellt tillåtet, om än inte politiskt 
korrekt, förlöjligande av funktionshindrade, t ex när någon gör sig rolig på 
den funktionshindrades bekostnad. Barnes (1992:28) menar att förlöjligan-
det undergräver funktionshindrades möjligheter att bli tagna på allvar av det 
icke funktionshindrade majoritetssamhället och samtidigt bidrar det till att 
undergräva funktionshindrade personers självkänsla och självuppskattning. 
Humor, fortsätter han, är en helt annan sak. Det är när någon berättar en 
historia om det absurda sätt som samhället behandlar funktionshindrade på 
utan att på något vis förnedra dem. 

Robert Bogdan (1988) talar om att funktionshindrade personers funktion 
i medier är att vara kuriositeter, underliga unika som visas upp som ovanliga 
märkvärdigheter. Detta, menar Barnes (1992:24) vidare, kan ses som ett sätt 
att reducera funktionshindrade personer till exotiska sällsyntheter som fritt, 
utan vare sig moraliska eller juridiska sanktioner, kan och får, beskådas. 

När funktionshindrade personer förekommer i medierna är de företrädes-
vis män, men vad som kanske är ännu mer intressant att notera är det som 
bl a Evans (1998: 339), och Norden (1994:315), har uppmärksammat, att 
när funktionshindrade kvinnor förekommer är det i form av redan befi nt-
liga kvinnliga stereotyper - passiva, beroende, sårbara. Anledningen till att 
det faktiskt främst är funktionshindrade män som medverkar i televisionen, 
menar Morris (1997:21), är att funktionshindrade kvinnor inte behöver 
gestaltas, för när programmet vill representera sårbarhet och beroende så är 
dessa symboliska betydelser redan inskrivna i begreppet kvinna. Därför behö-
ver hon inte dessutom vara funktionshindrad. 

Avhandlingens uppläggning
Framställningen är byggd på tre fundament, en introduktion, diskursanaly-
sen samt en avslutande diskussion utifrån analysens resultat. Avhandlingens 
huvuddel utgörs av en diskursanalys av programbeskrivningar och videoko-
pior av TV- program. I kapitel 4 analyseras de politiska kontexter i vilka 
TV-program, vid olika tidpunkter, har tillkommit och sänts. Kapitel 5 ger 
en kvantitativ översikt över förekomsten av fenomen och händelser som 
benämns funktionshinder, handikapp och funktionshindrade personer i 
SVT:s program, förändringen över tid samt funktionshindrades positioner i 
det offentliga samtalet. I de följande kapitlen, 6 – 13, granskas programmens 
form och innehåll från olika perspektiv med syftet att synliggöra diskursiva 
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mönster och regler samt villkoren för olika diskursers tillblivelser. I avslut-
ningskapitlet diskuteras följderna av SVT:s representationsstrategier och 
SVT:s möjligheter att förverkliga handikappolitiska mål.
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2 Material, metoder och forskarens roll

Material
Undersökningens material består till sin huvudsakliga del av programbeskriv-
ningar1 och arkiverade videokopior av SVT:s program och inslag 1956 – 
2000 hämtade från Statens ljud- och bildarkiv (SLBA). Allt som allt rör det 
sig om över 2000 program och inslag under drygt 40 000 sändningstimmar. 
Dessutom utgörs materialet av offi ciella allmänpolitiska, handikappolitiska 
och mediepolitiska dokument. 

Den stora mängden programbeskrivningar och sända program är under-
sökta från en mängd olika perspektiv. Det totala programmaterialet är, enligt 
olika metoder, sammansatt till olika s k materialgrupper vilka i sin tur har 
kombinerats på skilda sätt i ett fl ertal delstudier för att genom en kaleidosko-
pisk bild av SVT:s representationer kunna synliggöra så många olika variatio-
ner i representationerna som möjligt. 

Statens ljud- och bildarkiv

Statens ljud- och bildarkiv är Sveriges nationalarkiv för inspelat ljud och rör-
liga bilder. Arkivet har funnits sedan 1979 och omfattar radio, TV, fi lm, 
video, skivor, CD och multimedia. Målet med arkivet är att på sikt samla, 
bevara och tillhandahålla hela den svenska produktionen av inspelat ljud 
och rörliga bilder (SLBA, 2001-01-20). När det gäller TV-program omfat-
tar SLBA samtliga TV- och radiosända produktioner - och även en del 
icke-sända - fr o m 1974 2. Från och med 1 juli 1978 gäller pliktexemplar-
lagen där det bl a stadgas att samtliga SVT:s sändningar, riks-, regionala- 
och satellit-, ska lämnas till SLBA (SFS 1993:1392). Ann-Charlotte Gyllner 
(2000-03-24) anställd hos SLBA, uppger att även om samtliga program och 
inslag arkiveras, förekommer det skillnader i nivåer på katalogiseringarna. 
Nyhetsprogram beskrivs på inslagsnivå och klassifi ceras detaljerat medan t ex 
ett stå-upp komikprogram klassifi ceras på programnivå. Detta medför att ett 
enskilt humorinslag inte går att fi nna vid en sökning i SLBA:s databaser, men 
det gör ett enskilt nyhetsinslag.

1 En programbeskrivning omfattar förutom datum, kanal, sändningstid, producent, reporter och med-
verkande, även en kort sammanfattning av innehållet. Dessa korta texter följer inte någon mall utan 
består ibland av de första orden som sägs i programmet och ibland av sammandrag av innehållet.
2 Även en stor del av tidigare sända produktioner som arkiverades i kortkataloger hos SVT.
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Materialinsamlingsmetoder 

TV-program och programbeskrivningar

Den första fråga jag ställdes inför vid materialinsamlingen var hur jag i SLBA:
s databaser skulle kunna vara säker på att fi nna alla program där funktions-
hinder, handikapp och/eller funktionshindrade personer har benämnts och 
förekommit. Det visade sig vara en omöjlig uppgift. En mängd olika faktorer 
påverkar hur programmen kategoriseras och beskrivs och SLBA:s databaser 
har inte någon tydligt enhetlig klassifi ceringssystematik. Med den här första 
begränsningen i åtanke blev nästa fråga hur jag på bästa sätt skulle lägga upp 
databassökningen utifrån undersökningens frågeställningar. Jag bestämde 
mig för att göra databassökningen så bred och vid som möjligt och låta den 
omfatta alla tänkbara beteckningar som kunde ha använts vid arkiveringen. 
I samarbete med SLBA:s personal beslutade jag mig för att använda följande 
sökord: vanföra, funktionshinder, handikapp, disability, särbehandlade, partiellt 
arbetsföra, arbetsvård, skyddad verkstad, psykiska handikapp, nedsatt förmåga, 
nedsatt rörelseförmåga, dolda handikapp, utvecklingsstörda, förståndshandikap-
pade, rörelsehinder, diskriminering, avvikande, onormal, invalid samt diverse 
medicinska diagnoser. Valet av sökord medförde naturligtvis svårigheter. 
Vissa program kom med i materialet fl era gånger eftersom ett program kunde 
dyka upp under såväl sökordet handikapp som rörelsehinder. Andra program 
kom inte alls med i urvalet eftersom de hade katalogiserats enbart under t ex 
sökordet synskadad och inte dessutom under sökordet funktionshinder. Den 
kanske största överraskningen, sett i retrospektiv, är att mina databassök-
ningar träffade på endast ett enda program om den stora neurosedynkatastro-
fen under 1960-talet och dess följder för enskilda människor3. 

Sökningen i SLBA:s databaser omfattade tiden från SVT:s offi ciella start 
1956 och fram till och med den 22 augusti 1997, den sista dag som sök-
ningen genomfördes. I det insamlade materialet kom det också med ett fåtal 
program som producerats och sänts under TV:s provsändningsverksamhet, 
1945-1955. 

Efter den 22 augusti 1997 fortsatte jag att enligt fyra delvis olika metoder 
samla in TV-program, dels för att jag var intresserad av att så länge arbetet 
fortskred fi nna alla upptänkliga variationer i representationer och dels för att 
skapa mig en uppfattning om hur många och vilka program funktionshin-
drade personer medverkade i där funktionshindret inte uppmärksammades 

3 Maj Ödman gjorde en känd och uppmärksammad programserie om neurosedynskadade Peter och 
hans vardag i hemmet, skolan och tillsammans med kamrater.
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eller framhävdes. Dessa program gick inte att fi nna via SLBA:s databaser och 
krävde därför andra materialinsamlingsmetoder. 

För det första studerade jag fr o m den 22 augusti 1997 t o m år 2000 
fortlöpande alla program om handikapp och funktionshindrade som jag fann 
via programtablåer, trailers, av en slump eller genom andra människors tips 
och förslag. För det andra tittade jag på samtliga sända program under en hel 
vecka vårvintern 1998 för att undersöka förekomsten av program och inslag 
under en sammanhängande tidsperiod. En % - andel program under ett år 
säger ju inte något om antalet program per dag, vecka eller månad. För det 
tredje följde jag under en månad hösten 1998 samtliga inslag i programmet 
Sportnytt för att undersöka förekomsten av handikappidrott och funktions-Sportnytt för att undersöka förekomsten av handikappidrott och funktions-Sportnytt
hindrade idrottsutövare. Databasmaterialet, 1956 – 1997, visade nämligen 
en tendens till att andelen sportinslag som handlade om handikappidrott 
och funktionshindrade idrottsutövare väsentligt hade ökat över tid. Sport 
blev därför en intressant genre att studera för att utröna om förändringarna 
i representationerna över tid på något sätt var annorlunda än i andra genrer 
(se kapitel 5). Slutligen, för det fjärde, sökte jag ett sätt att också fi nna de 
program där funktionshinder, handikapp och funktionshindrade personer 
förekom utan att programmet hade etiketten handikapprogram. I det här 
avseendet gör jag bara anspråk på att kunna göra en mycket försiktigt upp-
skattning. Förekomsten av program där personer som har dolda funktions-
hinder medverkar, utan att programmet benämns handikapprogram och 
utan att funktionshindret lyfts fram och poängteras, kan jag inte heller fi nna 
med denna metod. Men eftersom jag i undersökningen som helhet egent-
ligen inte studerar annat än program där funktionshinder, handikapp och 
funktionshindrade personer benämns, är det tillräckligt att betrakta detta 
material som en relief.

Det fi nns ett fl ertal exempel genom TV:s historia där funktionshindrade 
personer medverkat utan att programmet har rubricerats som handikappro-
gram, t ex Hem till byn där en av de kvinnliga rollkaraktärerna var rullstolsbu-
ren, Bengt Lindqvist i sin roll som politiker, Jag - Claudius, där huvudpersonen 
stammade, Ironside, där detektiven Ironside var rullstolsburen samt stå-upp 
monologer med Jesper Odelberg som har en cp-skada. Den här typen av 
program kunde jag bara fi nna genom att själv titta på alla TV-program som 
sändes. Det var naturligtvis en orimlig uppgift att utföra under någon längre 
tidsperiod och därför gjorde jag den studien i form av ett representativt urval 
av program och inslag för att kunna uppnå en viss generaliserbarhet. Studien 
genomfördes under en begränsad tid, andra halvåret 1997. Jag använde en 
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slumpmässig urvalsmetod som tidigare har använts i projektet Televisionens 
idévärld (Andrén et al, 1986) med syftet att kartlägga förekomsten av olika 
sociala grupper i SVT. Metoden innebär att man gör slumpmässiga urval i 
fl era led för att på så sätt reducera antalet undersökningsenheter samtidigt 
som slumpmässigheten i urvalet bevaras. Enligt samma metod delade jag in 
undersökningsperioden i kvartal och från respektive kvartal valde jag sedan 
ut varannan vecka. Varje kvartal reducerades på så sätt till sju veckor. Från 
varje grupp om sju veckor gjorde jag ett urval av inspelningsdag baserat på 
principen att varje representerad vecka och varje veckodag kan förekomma 
i urvalet endast en gång. Den totala undersökningstiden för denna del av
datainsamlingen sträckte sig från vecka 31 1997 t o m vecka 3 1998. Genom 
att följa den metoden kom jag att studera samtliga sända program i de två 
svenska public service-TV-kanalerna en hel dag var fjortonde dag under ett 
halvårs tid. Totalt kom mitt urval, enligt den här metoden, att bestå av tret-
ton heldagars sändningar med mellan 12 - 16 timmars sändning per dag och 
per kanal. 

En begränsning i materialet som är viktig att nämna är att utbildnings-
radions (UR) produktioner inte är representerade, förutom när det rör sig 
om samsändningar mellan SVT och UR. UR-program fi nns således med i 
det insamlade materialet endast när det har rört sig om en samproduktion. 
Däremot är inte dessa samarbeten särskilt räknade, särskilt studerade eller 
ens särskilt utpekade, utan ingår i helheten. Ursprungligen utgick jag från 
att Utbildningsradions program fanns med i de databaser hos SLBA där jag 
gjorde mina sökningar, eftersom UR-programmen sänds i TV1 och TV2. 
Det visade sig sent i avhandlingsarbetet att så inte var fallet, utan att UR-
programmen var placerade i ett särskilt arkiv, Dokumentarkivet på Sveriges 
Radios Förvaltnings AB (SRF) och TRU-programmen på Riksarkivet. Å ena 
sidan var den upptäckten en missräkning, men å andra sidan hade UR-pro-
grammen ändå krävt en separat analys eftersom regeringens sändningstill-
stånd för UR är annorlunda formulerat än för SVT och i högre grad betonar 
utbildning och folkbildning, vilket kan medföra att TV-tittaren också har 
andra förväntningar på UR-programmen än på SVT:s sändningar. Det fi nns 
dock många likheter mellan SVT:s och UR:s innehåll, berättande och åta-
ganden vilket gör att UR-programmen är ett angeläget projekt för framtiden. 
Dessutom har jag bara funnit en enda studie av UR:s utbud inom handi-
kappområdet. Det är Lotta Holmes essä i projektet Etermedierna i Sverige 
(Holme, 1999).
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Offi ciella politiska dokument

Jag har samlat in offi ciella allmän-, handikapp- och mediepolitiska doku-
ment för att historiskt översiktligt illustrera respektive tidsperiods sociopoli-
tiska kontext i vilken TV-programmen vid olika tidpunkter produceras och 
sänds, men också för att studera hur olika TV-representationer förhåller sig 
till handikappolitiska målsättningar. 

Eftersom undersökningens centrala problemställning handlar om hur olika 
representationsstrategier förhåller sig till offi ciella politiska dokuments mål-
formuleringar är utvecklingen av dessa den samhällshistoriska kontext som 
är av huvudsakligt intresse. Däremot berör jag endast fl yktigt varifrån doku-
mentens målsättningar kan tänkas härröra och hur de har uppkommit. Det 
ligger utanför föreliggande studies gränser. 

Utgångspunkten för materialinsamlingen av offi ciella politiska dokument 
tog jag i Regeringsformen (1974) för att där söka grundläggande principer 
för det svenska demokratiska statsskicket. Detta ledde mig vidare till FN:s 
konventioner om mänskliga rättigheter (1948) och andra konventioner och 
deklarationer från 1948 – 2000 som behandlat handikappfrågor och/eller 
massmedier. Den svenska handikappolitiken har jag undersökt i SOU-utred-
ningar från tiden för SVT:s tillkomst, 1956, i svensk sociallagstiftning och 
i den senaste demokratiutredningen (2000). För att fi nna svar på frågan 
om den offi ciella synen på massmediernas roll i samhället har jag sökt 
bland offentliga utredningar, i Radio- och TV-lagen i sin senaste form 
(1996), i SVT:s sändningsavtal med staten från det år då handikapp förekom 
första gången, 1978, samt i samtliga SVT:s uppföljningsdokument av public 
service-uppdraget. 

Översikt över materialgrupperna

Det insamlade materialet som dels består av olika typer av material och dels 
är insamlat enligt olika metoder kan struktureras på följande sätt.

A SLBA:s programbeskrivningar 1945 – 22 augusti 1997
B SLBA:s arkiverade videkopior av program och inslag 1960 – 22 

augusti 1997
C Sända program 23 augusti 1997 – 31 december 2000
D Samtliga sända program i SVT en vecka 1998
E Samtliga sända Sportnytt-program en månad 1998Sportnytt-program en månad 1998Sportnytt
F Samtliga sända program och inslag i SVT under andra halvåret 1997 

där funktionshinder, handikapp och funktionshindrade personer förekom-
mer utan att programmet benämns eller klassifi ceras som handikapprogram
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G Urval av offi ciella allmän-, handikapp- och mediepolitiska doku-
ment

Metoder
Analysmetoder i respektive delstudie

Studiens centrala problemställning har jag närmat mig utifrån ett diskursana-
lytiskt perspektiv eftersom jag har funnit det vara ett sätt som gör det möjligt 
att diskutera sociala praktiker i mikroperspektiv i relation till ett samhälles 
makrostrukturer. Traditionella innehållsanalyser har visat sig svåra att relatera 
till en samhällelig eller kulturell kontext och ideologikritiska analyser är ofta 
alltför deterministiska i sin betoning av att i princip samtliga skeendens orsa-
ker kan hänföras till socioekonomiska klassförhållanden. 

Det insamlade materialet har jag analyserat i ett antal delstudier vilka 
är genomförda som en diskursanalys där såväl kvantitativa som kvalitativa 
metoder givit väsentliga bidrag till förståelsen av vilka kulturella värderingar 
som på olika sätt genomsyrar TV-representationerna. Den skiljelinje som 
dras mellan kvantitativa och kvalitativa studiers tillhörighet till olika veten-
skapsteoretiska traditioner är i den här undersökningen ointressant. Frek-
venser av program, teman och sändningstider bidrar i lika hög grad till att 
synliggöra kulturella värderingar i representationerna som en analys av män-
niskosyn, talutrymme, visuella markörer och benämningar. 

Den kvantitativa delstudien

För att få en överblick över förekomsten av fenomen som benämns funk-
tionshinder och handikapp i SVT:s program, förändringen över tid samt 
funktionshindrades positioner i det offentliga samtalet, har jag gjort en kvan-
titativ undersökning av hur många program och inslag som tar upp han-
dikappfrågor respektive gestaltar funktionshindrade personer. Till den här 
delstudien, i sin tur uppdelad på tre mindre delundersökningar (se kapitel 
5) har jag använt materialgrupperna A, C, D, E och F. Av materialgrup-
perna har jag undersökt totalpopulationen av alla utom grupp A. Ur grupp 
A gjorde jag ett urval som bestod av samtliga sända program ur popula-
tionen under vart tionde kalenderår, 1956, 1966, 1976, 1986 och 1996. 
Anledningen till att jag när det gäller materialgrupp A valde att studera pro-
grambeskrivningar istället för videokopior av programmen var dels att den 
mängd videkopior jag skulle ha behövt beställa från SLBA skulle ha blivit 
ohanterlig och kostsam och dels att jag bedömde att programbeskrivning-
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arna på ett tillfredsställande sätt gav svar på alla de kvantitativa frågor som 
jag ställde. Den metod jag använde kan beskrivas som en klassisk kvantita-
tiv innehållsanalys där kvantifi erbara variabler analyseras och resultaten pre-
senteras i enkla statistiska beräkningar och korstabeller. De frågor jag ställde 
handlade om hur många sändningstimmar som hade ägnats åt funktions-
hinder i någon form, hur stor andel av den totala sändningstiden som pro-
grammen och inslagen utgjorde, vid vilka tider på dagen eller kvällen de 
sändes, i vilka genrer de förekom, vilken eller vilka typer av funktionshinder 
programmen behandlade, i vilken utsträckning funktionshindrade personer 
själva gjordes synliga i programmen, om funktionshindrade medverkade i 
huvud- eller biroller samt om män och kvinnor gestaltades lika ofta eller 
inte. 

Delstudien om den socio-historiska kontexten

När det gäller illustrationen av respektive tidsperiods socio-historiska kontext 
har jag studerat materialgrupp G, dvs ett urval av relevanta politiska doku-
ment. Frågorna jag har ställt har handlat om likheter och skillnader inom 
samma dokument över tid och mellan olika dokument. Vilka målsättningar 
har tillkommit och vilka har försvunnit? Hur har vägen till målens förverkli-
gande beskrivits? 

Delstudien om programmens innehåll och form

Den kvalitativa analysen av form och innehåll är ihopvävd av samtliga mate-
rialgrupper A – G. Undersökningen är tematisk och bygger på totalpopula-
tionen av materialgrupperna C – F, tiden från 23 augusti 1997 och på urval 
ur grupperna A och B, tiden 1956 –19974 utom när det gäller frågan om 
vilket huvudsakligt tema ett program behandlar. För att besvara den frågan 
har jag studerat totalpopulationen av materialgrupp A. Anledningen är att 
jag ville skapa en överblick över helheten och inte låta resultatet styras av 
tillfälliga TV-satsningar som t ex rapportering om det internationella handi-
kappåret 1981 eller om handikapp-OS. För övrigt består urvalen ur grupp 
A och B av samtliga sända program och inslag där funktionshinder, handi-
kapp och/eller funktionshindrade personer förekommer tre år runt mitten av 
varje årtionde, 1966-1968, 1976-1978, 1986-1988 samt 1996-1998. Anta-
let video kopior som jag för ändamålet behövde hyra och undersöka blev trots 
urvalet alltför stort, ohanterligt och kostsamt och därför gjorde jag ytterligare 

4 Egentligen ända från de provsändningar som började sändas 1945. 
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ett urval. Detta baserades på principen om att så många variationer av berät-
tande och innehåll som möjligt skulle fi nnas med i urvalet och gick till så 
att jag jämförde programmen på alla upptänkliga sätt utifrån egna och andra 
tidigare studier, dock med fokus på programmens synsätt på, sätt att berätta 
om samt sätt att benämna funktionshinder, handikapp och funktionshin-
drade personer (analysguide bilaga 1). Det sätt som TV-programmens berät-
tarstrukturer har analyserats på följer i princip Berglunds & Ljuslinders 
metod (1999:57) där två s k huvudberättarstrukturer har urskilts, linjärt 
och icke-linjärt berättande och där respektive berättarmodells beståndsdelar 
utgör undersökningsenheter.

Avsikten med analysen av programmen var, förutom rent deskriptiv, i 
huvudsak att synliggöra diskursernas mönster och regler genom att under-
söka vilka begreppsinnebörder som hade artikulerats på vilka sätt, hur sam-
manlänkningarna hade gått till samt vilka ideologiska praktiker som hade 
verkat. Det analytiska verktyg som jag huvudsakligen har använt mig av för 
detta ändamål är dekonstruktion. Jag har monterat ner TV-texternas innehåll 
och berättande i deras krackeleringar. Sprickorna i texterna har jag funnit 
i olika motsättningar och ambivalenser, motsättningar i tal, mellan tal och 
skrift, mellan ljud och bild, mellan titel och innehåll, mellan påannonsering 
och berättande etc. Exempel på motsättningar som jag har funnit är bl a mot-
sägelser, ironier, paradoxer, ambivalenser samt utbyten av ord och begrepp. 

Slutligen har jag ställt mer övergripande frågor till urvalet. Vilka synsätt 
och kulturella värderingar representeras i programmen och hur förhåller 
sig TV-representationerna till handikappolitiska målsättningar och honnörs-
ord?

Forskarens roll
Att studera TV-program

Att studera TV-program är ett komplext arbete. Till skillnad från att under-
söka offi ciella politiska dokument eller programbeskrivningar där den skrivna 
texten är studieobjektet, består TV-studier av en sammanvägning av talad 
text, skriven text, ljud-, ljus- och bildsättning samt kameravinklar där det är 
viktigt att inte låta de talade orden väga tyngst i analysen utan att relatera 
programmens olika delar till varandra. TV betraktas i större utsträckning 
som ett muntligt medium än som ett skriftligt och en muntlig berättelse 
kommunicerar betydelser genom allt som sker inom ramen för själva fram-
förandet (se Arvidsson, 1996:142). 
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Konkret har arbetet gått till så att jag har upprättat analysguider för res-
pektive delstudie och med dem framför mig har jag om och om igen tittat 
igenom programmen i urvalet. Varje gång har jag fört anteckningar dels 
utifrån analysguiden (se bilaga 1) och dels utifrån spontana iakttagelser. På 
det hela taget är mina studier av TV-programmen i hög grad explorativa där 
öppenhet, nyfi kenhet och lyhördhet varit viktiga analysverktyg.

Att vara en icke-funktionshindrad forskare

Hur en person som själv saknar erfarenhetskunskap och upplevelser av att 
vara funktionshindrad ska kunna genomföra en studie om handikappfrågor 
och funktionshindrade personer situation, är en fråga som jag ofta har ställt 
mig under arbetets gång. Det fi nns inom social handikappforskning en 
pågående debatt, främst i Storbritannien (bl a Oliver, 1999), om huruvida 
icke-funktionshindrade överhuvudtaget bör forska om handikappfrågor. Det 
går naturligtvis att anföra en mängd förnuftsmässiga skäl som rättfärdigar 
och motiverar sådana undersökningar. Alla som studerar handikappfrågor 
lämnar på ett eller annat sätt ett handikappolitiskt bidrag. Man kan vidare 
betrakta min studie som en del i ett mer övergripande arbete för att bekämpa 
orättvisor, diskriminering och förtryck. Även om forskaren saknar en funk-
tionshindrad persons erfarenhet och upplevelser så har de allra fl esta någon 
erfarenhet av marginalisering och orättvisor. Dessutom är funktionshindra-
des erfarenheter så olika att ingen enskild forskare på förhand kan ha en pri-
vilegierad inblick i vad det innebär att vara t ex både döv, blind, förlamad och
förståndshandikappad. Däremot är det förstås angeläget att kritiskt granska 
vad det betyder när icke-funktionshindrade talar i funktionshindrades sak 
och defi nierar deras behov. 

Att tolka TV-programs innehåll och form

Det är naturligtvis skillnad mellan att studera programbeskrivningar och 
TV-program. Jag har använt mig av programbeskrivningarna i första hand 
när det gäller kvantitativa data som sändningstid och programrubriker samt 
i frågor där jag har velat skapa mig en uppfattning om hela sändningsutbu-
det över tid, t ex när det gäller programmens huvudsakliga teman. Vidare 
har jag noga studerat överensstämmelsen mellan programbeskrivning och 
programinnehåll i alla de TV-program och inslag som ingår i urvalet av 
arkiverade videkopior av program och inslag 1960 – 1997. I de allra fl esta 
fall förelåg en tydligt urskiljbar överensstämmelse. Endast i något enstaka 
fall uppfattade jag skillnader. Ett exempel är ett inslag i Aktuellt (1977-11-
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11) där reportern säger: Nu ska alltså SJ tillsammans med de handikappade 
själva rita en speciell vagn för handikappade resenärer. Samma sekvens beskrivs 
i programbeskrivningen på följande sätt: Regeringen har gett SJ i uppdrag att 
konstruera en rullstolsanpassad tågvagn. Där nämns inte det som reportern 
säger i inslaget att: SJ tillsammans med de handikappade ska konstruera en 
vagn. Detta tillhör emellertid undantagen och sådana inslag och program har 
jag varit extra försiktig med att uttala mig om.

Det viktigaste för analysen är inte huruvida mina tolkningar av program-
men är de första man som tittare kan förväntas göra, som de första man som tittare kan förväntas göra, som de första fl esta tittare fl esta tittare fl esta
kan tänkas göra eller att de är de betydelser som sändarna avsågavsåg att koda. De avsåg att koda. De avsåg
avsnitt jag beskriver eller citerar är i de allra fl esta fall passager där jag har 
funnit motsägelser i innebörderna. Där den, till synes, enhetliga innebördsy-
tan krackelerar. Jag vill beskriva mina tolkningar med författaren Jorge-Luis 
Borges ord (Chao, 2001:3): När jag påstår något gör jag inget annat än föreslår 
en möjlighet. Trots vällovliga avsikter är gränsen många gånger hårfi n mellan 
att i ett TV-program representera en funktionshindrad person som får till-
träde och en som ges tillträdeges tillträde, mellan en funktionshindrad som deltar och en 
som blir objekt för beskådanobjekt för beskådan, vård och omhändertagande. 
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DEL II DISKURSANALYS
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3 Sociohistorisk bakgrund

I det här kapitlet illustrerar jag översiktligt respektive tidsperiods socio-his-
toriska kontext betraktad genom offi ciella allmän-, handikapp- och medie-
politiska dokument. Eftersom undersökningens övergripande frågeställning 
handlar om hur olika representationsstrategier förhåller sig till offi ciella poli-
tiska målformuleringar är utvecklingen av överstatliga och nationella allmän- 
och handikappolitiska dokument samt inhemska mediepolitiska dokument 
den samhällshistoriska kontext som är den mest intressanta i den här stu-
dien. 

Det svenska statsskickets grundprinciper
Jag tar Regeringsformen (SFS 1974:152) som utgångspunkt, den viktigaste, 
och enda offi ciella, källan till det svenska statsskicket, för att där söka grund-
läggande principer för svensk demokrati. Där fi nner jag att principen om alla 
människors lika värde bildar den fundamentala basen för landets styre. I 1 
kapitlet (2 §) sägs att Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. 
Principen om allas lika värde leder mig till dess senaste, mest genomslag-
skraftiga och överstatliga manifestering, FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheter (1948), och det är där, i den tidsperioden och i den 
principen som jag tar mitt avstamp i beskrivningen av undersökningens 
socio-historiska kontext.

Internationella konventioner och deklarationer 
Före andra världskriget rådde en tid i ett fl ertal länder, däribland Sverige, då 
arvshygien stod på dagordningen och tvångssteriliseringar utfördes på indi-
vider med kriminellt förfl utet och människor med vissa handikapp, för att, 
sades det, inte äventyra arvsmassans kvalitet (Ekensteen, 1996:86). Men i 
skenet av de förödande verkningarna från andra världskrigets massaker på 
främst judar, personer med funktionshinder och andra minoritetsgrupper, 
tillkom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna utifrån en önskan 
om att försöka minska framtida risker för uppkomsten av liknande darwi-
nistiska idéer och människoslakt. Men i vad mån nådde man längre än till 
retorik? I vad mån resulterade de retoriska försöken att framdeles förhindra 
människomassakrer till politisk och social praktik? Det var FN-organet oför-
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möget att kontrollera. Allas lika värde kunde bara proklameras, inte kontrol-
leras. 

I FN-förklaringens första artikel proklameras att alla människor ska 
behandlas lika …utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, 
religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egen-
dom, börd eller ställning. Här nämns överhuvudtaget inte funktionshindrade, 
eller handikappade som var den beteckning som användes på den tiden. Det 
kan naturligtvis tolkas som att det var så självklart att människor med funk-
tionshinder ansågs ha samma värde som icke-funktionshindrade att det inte 
ens behövde nämnas, men det är också möjligt att de som var ansvariga för 
deklarationens formuleringar inte ens tänkte på människor med funktions-
hinder i uppräkningen av olika kategoriseringar och etiketter som kunde 
tänkas leda till ojämlik och nedvärderande behandling. Funktionshindrade 
lyftes bort från – eller placerades aldrig på agendan och istället kom tusen-
tals människor och deras situation världen över att osynliggöras. Först 1971 
antog FN:s Generalförsamling den första deklarationen som nämnde funk-
tionshindrade. Den behandlade endast psykiskt funktionshindrade 1 och inte 
människor i allmänhet. Nästa FN-deklaration som benämnde funktionshin-
drade antogs 19752. 

1980, skapade Världshälsoorganisationen (WHO) en klassifi cering av 
begreppen skada, sjukdom, funktionsnedsättning och handikapp, Internatio-
nal Classifi cation of Impairments, Disabilities and Handicap, ICIDH (1980). I 
samband med klassifi ceringen antogs också det s k miljörelativa handikapp-
begreppet vilket innebar att handikapp inte längre skulle betraktas som en 
mänsklig egenskap utan något som en människa blev i en viss situation, som 
en konsekvens av en skada eller sjukdom och ett möte med en icke-anpassad 
omgivning. 

Mårten Söder (1982) menar i sin analys av WHO:s handikappdefi nition 
sedd ur svenskt perspektiv, att det miljörelativa handikappbegreppet också 
blev den accepterade offi ciella synen på handikapp i Sverige. I termer av 
praktiskt politiskt handikapparbete borde följaktligen intresset vid den här 
tiden, hävdar Staffan Förhammar (1991), ha förskjutits från socialpolitiska 
åtgärder i handikappfrågor till samhällsförändringar. I viss mån är förelig-

1 Declaration on the Rights of Mentally Retarded persons, adpoted by the General Assembly at its 26th

session, New York, Dec 20, 1971.
2 Declaration on the Rights of Disabled Persons, adpoted by the General Assembly at its 30th session, 
New York, Dec 9, 1975.
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gande studie ett svar på frågan huruvida man kan se några sådana konkreta 
konsekvenser. 

1981 genomfördes det internationella handikappåret som bl a resulterade i 
det s k Världsaktionsprogrammet för personer med funktionshinder (1983). 
Detta handlingsprogram syftade till att … främja effektiva åtgärder för att 
förebygga funktionsnedsättningar, rehabilitera funktionshindrade människor och 
förverkliga målen att ge dem ”jämlikhet” och ”full delaktighet” i samhällets liv 
och utveckling, dvs att ge dem samma möjligheter som befolkningen i övrigt (s. 
1). Programmet har haft stor betydelse för respektive medlemslands egna 
utredningar och handlingsplaner genom att de begreppsdefi nitioner som 
användes i Världsaktionsprogrammet också har blivit de defi nitioner som de 
fl esta medlemsländer hänvisar till i sina inhemska handikappolitiska doku-
ment. Så kom t ex Världsaktionsprogrammets defi nition av … anpassning av 
samhället (1983:5), som löd samhället (1983:5), som löd samhället … att göra samhället tillgängligt för alla, också 
att bli ledstjärnan i de svenska offentliga utredningarna från 1980-talet och 
framgent.

De erfarenheter som gjordes under det internationella handikappåret 
1981 ledde till att ett internationellt handikappårtionde proklamerades och 
i dess förlängning att FN 1993 formulerade Standardregler för att tillförsäkra 
människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet (1993). Det är 
22 regler som är, om än inte juridiskt bindande så, ett moraliskt och politiskt 
åtagande för medlemsstaterna att anpassa samhället till personer med funk-
tionshinder och de utgör idag den retoriska plattformen för mycket av det 
handikappolitiska arbetets politiska och moraliska grund. 

Den av WHO (1980) utarbetade handikappklassifi kation, ICIDH, har 
efter hand mött kritik (Calais van Stokkom, 1999). Anders Gustavsson och 
Mårten Söder (1993) menar t ex att begreppet handikapp i WHO-klassifi -
kationen ändå har blivit alltför individcentrerat och präglat av ett medicinskt 
synsätt. Karl Grünewald riktar kritik mot ICIDH för att den, även om den 
blivit betydelsefull i retoriska sammanhang, knappt har fått någon genom-
slagskraft i praktisk handling (Grünewald, 2000-05-25). Till följd av deras 
och andras kritik har ett revisionsarbete genomförts av ICIDH som resulte-
rat i ett reviderat handikappbegrepp (Calais van Stokkom, 1999). Den nya 
versionen är mer inriktad på samspelet mellan kroppsliga, sociala, individu-
ella och kulturella faktorer samt på att beskriva funktioner lika mycket som 
funktionsnedsättningar. Det mål man eftersträvar, är ökad möjlighet till del-
aktighet i samhället för funktionshindrade. Klassifi kationens titel har ändrats 
från att ha kallats … klassifi kation av funktionshinder… till att heta … klas-



50

sifi kation av funktionstillstånd. Begreppen har ändrats i enlighet med den nya sifi kation av funktionstillstånd. Begreppen har ändrats i enlighet med den nya sifi kation av funktionstillstånd
intentionen och den största nyheten är att begreppet handikapp inte längre 
används. Det har ersatts av begreppet delaktighetsinskränkningar (2001). 

Offentliga utredningar och sociallagstiftning 
Den svenska handikappolitiken är en del av socialpolitiken. I Sverige tog, 
enligt Gerd Peterson (1996:211), den moderna socialpolitiken på handikap-
pområdet sin början vid ungefär samma tid som FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna antogs och inleddes med 1944 och 1954 års lagar 
om undervisning och vård av sinnesslöa och psykiskt efterblivna (Bengtsson, 
1998:16). Efter andra världskriget påbörjades nämligen, under socialdemo-
kratisk ledning, det samhälleliga uppbyggnadsarbete som skulle leda till det 
s k folkhemmet och välfärdsstaten Sverige, ett samhälle som sade sig värna 
om samtliga medborgare. I det arbetet behövdes allas arbetskraft och de som 
av någon anledning behövde särskild hjälp för att kunna bidra, t ex männis-
kor med funktionshinder, skulle få den hjälpen via samhällets försorg, var det 
tänkt. Alla skulle bidra till samhällsnyttan efter förmåga. Det fanns således 
både en samhällsnyttoaspekt och en humanitär aspekt i samhällets offi ciellt 
uttryckta förhållningssätt när det gällde att bistå människor som hade funk-
tionsnedsättningar. Det är intressant att notera att det övergripande målet för 
FN:s Standardregler (1993) är formulerat på samma sätt som Sveriges mål 
för socialpolitiken på 1940-talet när det svenska välfärdssamhället började 
byggas upp. Att anpassa samhället till dessa människor [funktionshindrade 
personer] är ett viktigt bidrag till den allmänna och världsomfattande strävan 
att mobilisera mänskliga resurser (s. 8).

Tidigare hade viss statlig hjälp utgått till människor med funktionshinder 
under etiketten fattigvård. Det rörde sig om generellt bistånd till så olika 
grupper som fullt friska människor som av någon anledning saknade försörj-
ningsmöjligheter, människor med funktionsnedsättningar av de mest skilda 
slag samt långtidssjuka. Det var, enligt Bo Andersson (1987:53), rent av 
…missionsverksamhet…. Förhammar (1991) beskriver detaljerat den svenska 
socialpolitikens framväxt och han talar om att den svenska fattigvården var 
kopplad till ett starkt förmynderi. Förutom pengar för försörjning, ren väl-
görenhet kan man säga, ingick även moralisk fostran. Här gällde inte någon 
regel om allas lika värde och rätt till lika bemötande. Ända från reformatio-
nens tid levde en idé kvar om att arbetslöshet, dvs avsaknad av försörjnings-
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inkomst, berodde på lathet och denna lättja skulle samhället råda bot på med 
moralisk fostran.

Med principen om alla människors lika värde som retoriskt rättesnöre 
genomfördes i Sverige under 1960-talet ett fl ertal lagstiftningar och åtgärder 
som, utifrån den tidens syn på funktionshindrade människor, sades verka för 
att tillgodose funktionshindrades behov. Den kanske allra viktigaste lagen 
som tillkom var Omsorgslagen (SFS 1967:940) som endast omfattade per-
soner med psykiska funktionshinder. Vid den här tiden betraktades lagen, 
enligt Bengtsson (op cit), som en kraftfull satsning på åtgärder för utveck-
lingsstörda och Sverige uppmärksammades internationellt som långt fram-
skridet i sin handikappolitik (Lindqvist, 1998). Fysiskt funktionshindrade 
omfattades inte av lagen utan ansågs få sina behov och krav tillgodosedda via 
annan sociallagstiftning. 

Normalisering blev den här tidens handikappolitiska honnörsord främst 
genom Bengt Nirjes normaliseringsprincip (1985). Ursprungligen var Nirjes 
idé, enligt Magnus Tideman (2000), avsedd att utgöra ett led i reformeringen 
av vårdinstitutioner för personer med utvecklingsstörningar eftersom institu-
tionsboendet visade sig medföra sämre levnadsvillkor för dem än för andra 
människor i samhället. Men normaliseringsprincipen visade sig vara så svår 
att förverkliga inom ramen för institutionsboende att den så småningom 
ledde till krav på avveckling av institutionerna. Därigenom kom integrering, 
i bemärkelsen minskad segregering, att bli medlet för att nå målet normali-
sering. Integreringstanken var, enligt Gerd Peterson (1996:210), inte bara 
retorik utan resulterade också i konkreta åtgärder för att försöka minska sär-
boendet för funktionshindrade. Från att ha varit omhändertagna på anstalter 
skulle nu personer som hade funktionshinder få tillgång till eget boende, 
integritet och rätt till eget privatliv. Samhället skulle, hävdade den offi ciella 
politiska diskursen, göras tillgängligt för den mångfald av olikheter hos män-
niskor i fråga om förmågor och förutsättningar. Men vad låg det för motiv 
bakom den här integreringstanken? Humanitära aspekter och förståelse för 
funktionshindrades situation, sade den offi ciella rösten. Politiskt mode, 
menade Markus Heilig i en debattartikel i DN (1999-10-10). Både huma-
nitära aspekter och ekonomiska incitament, sade Magnus Tideman (2000:
52). Insatser inom öppenvården bedömdes vara samhällsekonomiskt lön-
sammare. Mycket av den ideologiska och praktiska utvecklingen på handikap-
pområdet var till synes idealistisk men baserades huvudsakligen på ekonomiska 
överväganden,… något som inte lyfts fram tillräckligt i historieskrivningen (op 
cit). Sannolikt var motiven en kombination av omsorg om den funktions-
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hindrade personen, politiska trender och höga driftskostnader för institu-
tionerna. Med dessa tre skilda motiv i bakhuvudet ställer jag mig frågan hur 
samhället i social praktik hade förberett integreringen. Vad integrerades dessa 
människor till? Ett samhälle fritt från diskriminering och förtryck? Ett sam-
hälle byggt för såväl funktionshindrade som icke-funktionshindrade? 

Genom konkreta politiska åtgärder tömdes ett stort antal institutioner 
under 1970-talet, på gott och ont, och det egna boendet ökade i samma takt, 
vilket enligt Gerd Peterson (1996) medförde ett ökat beroende av olika sam-
hälleliga hjälpinsatser för att klara det dagliga livet, t ex av färdtjänst som 
infördes under 70-talet. 

Samtidigt började en diskussion inom handikapporganisationerna och 
yrkesverksamma på området om de medicinska benämningar man använde 
för personer med funktionsnedsättningar, Handikapporganisationerna 
menade att man istället för att sjukförklara funktionshindrade borde öka 
samhällets ansvar för att göra det möjligt för dem att leva på samma villkor 
som icke- funktionshindrade. Handikapp, menade man i t ex HCK:s3 pro-
gram (1972), Ett samhälle för alla, är en följd av brister i samhället.

Jämlikhet4 och bättre samhällsmiljö blev, förutom begreppen normalise-
ring och integrering, två andra viktiga grundprinciper som formulerades som 
mål för handikappolitiken vid den här tiden (SOU 1976:20). Bevekelsegrun-
den för den första, jämlikhet, var alla människors lika värde, står det i utred-
ningen. Det skapades ett begrepp, levnadsnivå, som var avsett att fungera 
som jämförelsemått på olika människors välfärd i syfte att konkret kunna 
tillämpa begreppet jämlikhet mellan människor. Begreppet välfärd operatio-
naliserades i följande komponenter: hälsa, arbete, utbildning, ekonomiska 
resurser, politiska och sociala resurser, kostvanor, bostad och fritid. De här 
komponenterna mätte man inte men ansåg sig kunna uppskatta och jämföra 
i statistiska undersökningar. Det positiva med begreppet levnadsnivå var att 
det var ett försök att förverkliga retoriken och åtgärda den bristande jämlik-

3 Handikappförbundens Centralkommitté.
4 Utan att här gå närmare in och diskutera betydelser av jämlikhet kan man konstatera att ekonomisk, 
politisk och social jämlikhet inte råder i vårt samhälle vare sig mellan funktionshindrade och icke-
funktionshindrade eller mellan alla funktionshindrade eller mellan alla icke funktionshindrade. Jag har 
valt att i den här studien inte fördjupa mig i det handikappolitiska honnörsordet jämlikhet och istället 
främst diskuterat normalisering och delaktighet. Jämlikhet är icke desto mindre ett viktigt handikap-
politiskt begrepp att diskutera innebörden av. Vad är det för jämlikhet man säger sig vilja uppnå?. 
Betyder det att alla ska behandlas lika? Avser jämlikheten hur man behandlas eller resultatet? För att 
uppnå jämlikhet kanske vissa personer behöver extra samhällelig assistans. Och är det någon skillnad 
på jämställdhet och jämlikhet? Bland annat jämställdhetspropositionen – delat ansvar (prop. 1993/94:– delat ansvar (prop. 1993/94:– delat ansvar
147) innehåller ett avsnitt om funktionshindrade.
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heten. Men hur gick man tillväga när man uppskattade variablerna? Vilka var 
de förhållanden man använde som referenspunkter?

Tanken bakom den andra principen, bättre samhällsmiljö, var att sam-
hället skulle kunna underlätta för människor med funktionshinder via en 
genomtänkt planering av samhällsservicen, utformad så att den var anpassad 
efter samtliga medborgare. Man började i Sverige således redan på 1970-talet 
koppla handikapp och icke-handikapp till samhälleligt planeringsansvar 
och inte bara till individansvar. Den här tanken är den som senare kom 
till uttryck på FN-nivå i den första handikappklassifi kationen från WHO, 
1980.

Normalisering och integrering var fortfarande centrala begrepp inom den 
svenska handikappolitiken under 1980-talet men ytterligare ett hade till-
kommit, delaktighet (SOU 1982:46). Det defi nieras i utredningen i enlighet 
med Världsaktionsprogrammets (1983:5) defi nition av anpassning av samhäl-
let, … den process varigenom samhället i vid bemärkelse … görs tillgängligt tillgängligt 
[min understrykn.] för alla. Men dessutom står det i utredningen att Full 
delaktighet och jämlikhet förutsätter att handikappade både har infl ytande över 
sin egen situation och kan påverka utvecklingen i samhället… Ett primärt krav 
är att handikappade - både enskilda människor och handikapprörelsen- får ett 
reellt infl ytande i samhället…(SOU 1982:46:13). Frågan var hur man tänkte 
sig att detta konkret skulle realiseras? Ledstjärnan Världsaktionsprogrammet 
(1983:1), hade uttryckt full delaktighet och jämlikhet i termer av att männis-
kor med funktionsnedsättning har rätt att få lika del [min understrykning] lika del [min understrykning] lika del i de 
förbättringar av levnadsvillkor som är resultatet av ekonomisk och social utveck-
ling, men det är, menar jag, en helt annan sak än att ha … ling, men det är, menar jag, en helt annan sak än att ha … ling ett reellt infl ytande 
i samhället…(SOU 1982:46:13). Vad står jämlikhet och delaktighet för? 
Tillgång till ett redan befi ntligt samhälle med redan färdiga värderingarna 
eller möjlighet att få komma till tals, påverka sin situation och vara med och 
förändra samhället så att det passar alla? 

I Sverige ledde Världsaktionsprogrammet (1983) och den statliga handi-
kapputredningen Handikapp, Välfärd och Rättvisa (SOU 1991:46), med 
uppgift att utvärdera levnadsstandarden och välfärden för människor med 
funktionshinder, till en ny lag, Lagen om stöd till vissa funktionshindrade, 
LSS, (SFS 1993:387). Dess syfte var att verka för att stärka svårt funktions-
hindrades infl ytande och möjligheter att få stöd och service. Notera skriv-
ningen, … till vissa funktionshindrade. Lagen gäller endast personer som har 
svåra funktionshinder, men till skillnad från Omsorgslagen (1968) gäller den 
även fysiskt funktionshindrade. 
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Även om lagen inte omfattar alla typer av funktionshinder betonar den 
likväl alla människors lika värde. Det är en kullerbytta som lagstiftarna för-
söker klara sig ur genom att hävda individens rätt att själv bestämma över 
sina behov av hjälp utifrån samhällets resurser. Gerd Peterson (1996:222) 
uttrycker sig i mycket positiva ordalag om LSS (1993:387) och betraktar 
den som banbrytande både för individer med funktionsnedsättningar och 
för icke-funktionshindrades attityder till handikapp. Tidigare lagstiftning, 
menar hon, präglades av en syn på personer med funktionsnedsättningar 
som avvikare och onormala medan LSS bidrar till att offi ciellt hävda alla 
människors lika värde. I bästa fall kan LSS bana väg för ett nytt sätt att betrakta 
alla människor med funktionshinder - som medborgare med rätt att fungera i 
livets alla roller på samma villkor (op cit). 

Dessvärre har LSS kommit att utvecklas till rättigheter som många män-
niskor med funktionshinder ändå inte lyckas få åtkomst till, dels för att lagen 
endast omfattar vissa, s k svåra funktionshinder, och dels för att många funk-
tionshindrade personer som har ansökt om särskilt stöd har fått avslag med 
hänvisning till att de inte har passat in på defi nitionen av svåra funktions-
hinder eller på grund av att kommunen har saknat ekonomiska resurser att 
uppfylla lagen. Många är de som har överklagat till länsrätten och fått rätt 
men som ändå inte erhållit sin lagstadgade hjälp från kommunen (Renström, ändå inte erhållit sin lagstadgade hjälp från kommunen (Renström, ändå
1998:256). 

En ny lagstiftning är Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av 
personer med funktionshinder och trädde i kraft 1 maj 1999 (SFS 1999:132). 
Lagen gäller hela arbetsmarknaden och alla arbetstagare och arbetssökande. 
Den omfattar förbud både mot direkt och indirekt diskriminering. Förbudet 
mot diskriminering av arbetssökande ska omfatta hela rekryteringsförfaran-
det och gälla oavsett om det fattas ett anställningsbeslut eller inte.

Ett av de allra senaste tillkomna tillskotten av handikappolitiska doku-
menten är Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handi-
kappolitiken (prop. 1999/2000:79). Här är utgångspunkten för regeringens 
politik att personer med funktionshinder är medborgare med samma rätt-
tigheter och skyldigheter som andra, icke funktionshindrade, medborgare. 
Handlingsplanen ska verka för att handikapperspektivet ska genomsyra alla 
samhällssektorer, se till att skapa ett tillgängligt samhälle och förbättra bemö-
tandet. Regeringen anser att staten har ett ansvar för att vara en föregångare 
i utvecklingen mot ett tillgängligare samhälle för alla. Det ligger därför ett 
stort ansvar på regeringskansliet och de statliga myndigheterna. 
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Sammanfattning och kommentar
Den fundamentala basen för landets styre kan således beskrivas med hjälp 
av principen om alla människors lika värde som i modern tid tydligast mani-
festeras i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948). Likavär-
desprincipen bildar inte bara basen för det svenska demokratiska statsskicket 
utan kan nog betraktas som vår tids globala värdesystem. 

Såväl internationella konventioner som inhemsk lagstiftning har under 
de senaste femtio åren utvecklats från en syn på funktionshinder och han-
dikapp som en individuell medicinsk diagnos till att handikapp inte längre 
ska betraktas som något individuellt utan något som en människa blir i en 
viss situation, i mötet med en icke-anpassad omgivning (ICIDH, 1980). 
Ansvaret för omgivningens utformning vilar därmed på samhällets beslu-
tande instanser och inte på individernas anpassning till de rådande villkoren. 
De senaste årens debatter har också vidgat debatten och talat om handikap-
politik som en fråga om medborgarskap (prop. 1999/2000:79). 
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4 Medierna och de handikappolitiska målen

Mediernas betydelse i det handikappolitiska arbetet framhålls i en rad poli-
tiska dokument, såväl allmänpolitiska som specifi kt handikappolitiska. I det 
här kapitlet diskuterar jag hur dokumenten beskriver mediernas roll och hur 
medierna förväntas kunna förverkliga den rollen. Kapitlet baseras på materi-
alurval G, ett urval av allmän-, handikapp- och mediepolitiska dokument.

Generellt kan man säga att mediernas övergripande roll och viktigaste 
uppgift anses vara som bärare och spridare av det svenska statsskickets demo-
kratiska värden. I Radio- och TV-lagen (SFS 1996:844) 6 kapitlet 1 § fast-
ställs att Den som sänder TV-program eller som sänder ljudradioprogram efter 
tillstånd av regeringen skall se till att programverksamheten som helhet präglas av 
det demokratiska statsskickets grundidéer.

De demokratiska grundidéerna
Det är värt att uppmärksamma, även om det ligger utanför denna studies 
område, att det i lag- och avtalstexter talas om det demokratiska statsskickets 
grundläggande värden, utan att dessa formuleras. Till och med i Regerings-
formen (SFS 1974:152), den enda offi ciella källan till det svenska demokra-
tiska statsskicket, står det (1 kapitlet, 2 §, 3:e st.) att Det allmänna skall verka 
för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden, utan 
att dessa idéer preciseras i lagtexten. Det enda som konkret fastställs är att 
det svenska folkstyret måste omfatta allmän och lika rösträtt (1 kapitlet, 1 §). 
Naturligtvis fi nns det fördelar med att de demokratiska grundidéerna inte 
är färdigformulerade och stadfästa i lag. På så sätt kan diskussionen ständigt 
hållas levande om vilka värden ett samhälle prioriterar och hur dessa värden 
efterlevs i praktiken. Jag vill ändå lyfta fram det problematiska i att låta 
begreppet det demokratiska statsskickets grundidéer ligga som ett tyst, outtalat, 
täcke över svensk demokrati, som ett begrepp som alla tycker sig förstå inne-
börden av men som samtidigt ingen med säkerhet kan konkretisera. Hur gör 
man för att låta idéer vara vägledande som inte är explicit formulerade?

Principen om alla människors lika värde
Det går dock att i andra dokument fi nna vägledning till uttolkningar och 
försök till konkretiseringar av det demokratiska statsskickets grundidéer. I 
prop. 20000/01:94, Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002 - 2005, står 
att Orden ”det demokratiska statsskickets grundidéer” avser beteckningen på en 
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statsform som fri åsiktsbildning, allmän och lika rösträtt samt fria och hemliga 
val. Uttrycket ”alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet 
och värdighet” avser de sidor av demokratibegreppet som anknyter till bl a förhål-
landet mellan människor, t ex fördömande av rasism, våld och brutalitet samt 
hävdande av jämställdhet mellan kvinnor och män (s. 34). 

I Regeringsformen (1 kapitlet, 2 §), stadgas att Den offentliga makten ska 
utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 
frihet och värdighet. I Demokratiutredningens slutbetänkande (SOU 2000:1:
17) framgår att utredarnas syn på demokratibegreppet tar sin utgångspunkt 
i synsättet att Varje människa är lika mycket värd och hennes värdighet får 
inte kränkas. Handikapprörelsen, här exemplifi erad med De handikappades 
riksförbund, DHR, hänvisar till samma princip som grund för sitt arbete: 
Inget samhälle, ingen grupp eller enskild person har rätt att förringa eller kränka 
människovärdet hos en individ eller grupp. Varje människa äger i sig ett omistligt 
värde som är knutet till hennes existens och inte till vad hon är eller gör (DHR, 
2000-01-20). Även i regeringens direktiv till svenska public service-medier 
anges människors lika värde som den bärande grundprincipen. Den som 
sänder TV-program eller som sänder ljudprogram efter tillstånd av regeringen 
skall se till att programverksamheten som helhet präglas av … principen om alla 
människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet (SFS 
1996:844, 6 kapitlet, 1 §).

Mediernas roll enligt allmän- och handikappolitiska doku-
ment
Hur förväntas medierna på bästa sätt fullgöra sin roll som bärare av demo-
kratiska grundidéer när det gäller funktionshindrade personer? Den senaste 
demokratiutredningens slutbetänkande (SOU 2000:1) menar att det bäst 
kan ske genom att medierna tar på sig uppgiften som offentlig samtalsarena 
i den typ av demokrati som utredningen förespråkar, en deltagande demo-
krati, där just samtal tillskrivs en fundamental betydelse för underlagen till 
beslutsfattande. För att samtal ska kunna föras krävs nämligen att det fi nns 
tillgång till offentliga samtalsarenor. Inte skådeplatser, där retoriska, ekvi-
libristiska uppvisningar och vendettor iscensätts och utspelas, utan scener 
där alla och envar i tillit kan blottlägga konfl ikter samt bilda och ifrågasätta 
opinioner. I det här avseendet har framförallt televisionen, som av många 
betraktas som vår tids allra största politiska arena (se bl a Dahlgren, 1995), 
en viktig roll och stora möjligheter. 
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Mediernas betydelse för det handikappolitiska arbetet är i Sverige formu-
lerad i offentliga sammanhang sedan mitten av 1970-talet. I utredningen 
Kultur åt alla (SOU 1976:20) diskuteras massmediernas … ansvar mot 
alla. Ansvaret sägs huvudsakligen bestå i att öka tillgängligheten för funk-
tionshindrade personer och att beakta handikappaspekter i program om 
samhällsfrågor. Tillgängligheten lyfts fram som det mest centrala och anses 
vara så viktig att ett nytt sändningsavtal föreslås mellan SR-koncernen1 och 
staten och från 1978 instiftas också en paragraf som ålägger public service-
programföretagen att … ta särskild hänsyn till handikappades behov. När 
det gäller programinnehållen uppmanar utredningen SR att t ex i program 
om skolan belysa handikappaspekter i skolvärlden och låta idrottsprogram 
omfatta inslag om handikappidrott. Dessutom förespråkas specialprogram 
för funktionshindrade personer i form av teaterpjäser, barnprogram, pressö-
versikter och information. 

I internationell handikappolitik lyfts mediernas uppgift fram i början av 
1980-talet. I Världsaktionsprogrammet (1983), ett resultat av 1981 års interna-
tionella handikappår som har haft stor betydelse för respektive medlemslands 
egna handlingsplaner, ges även förslag på hur uppgiften ska förverkligas. Det 
sägs i dokumentet att medlemsländerna i samråd med funktionshindrades 
egna organisationer ska söka påverka nyhetsmedia att ge skäligt utrymme åt 
och en nyanserad och korrekt bild av de funktionshindrade och deras problem i 
radio, television, på fi lm och i bilder, böcker och tidningar. Väsentligt är att de 
funktionshindrade ges tillfälle att själva framlägga sina problem för allmänheten 
och föreslå hur de kunde lösas. Information om de funktionshindrades verklighet 
bör ingå i journalisternas utbildning (s. 57). Det här är det handikappolitiska 
dokument som tydligast och mest konkret lyfter fram andra sätt för medi-
erna att uppfylla sin roll än enbart genom ökad tillgänglighet. Man kan dock 
undra över varför bara nyheter nämns och inte andra genrer som sannolikt 
har minst lika stor betydelse för mediemottagarnas omvärldsuppfattning. 

I FN:s Standardregler (1993), framhålls också mediernas roll och hur den 
kan förverkligas. Det ter sig dock en aning förvånande att Standardreglerna, 
som tillkommit efter erfarenheter gjorda av Världsaktionsprogrammet (1983), 
inte i någon nämnvärd utsträckning bygger vidare på och utvecklar Världs-
aktionsprogrammets förslag. I kapitel 2 (regel 1 punkt 3) sägs visserligen att 

1SR – Sveriges Radio var namnet på den koncern som omfattade såväl public service-radio, som -TV. 
1993 blev Sveriges Radio (SR) och Sveriges Television (SVT) fristående bolag som båda lyder under 
Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB.
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Staterna…[bör] uppmuntra massmedia att skildra människor med funktions-
nedsättning på ett positivt sätt. Handikapporganisationerna bör rådfrågas i detta 
sammanhang. Begreppet …korrekt bild från Världsaktionsprogrammet har 
ersattas med …ett positivt sätt, men kravet på att funktionshindrade personer ett positivt sätt, men kravet på att funktionshindrade personer ett positivt sätt
själva ska ges tillfälle att föra sin egen talan har ersatts med att handikapp-
organisationerna bör rådfrågas. Dessutom har den passus försvunnit som 
framhöll vikten av att kunskap om funktionshindrades villkor borde ingå i 
journalistutbildningar. Från att ha beskrivit mediernas roll i termer av pro-
graminnehåll i Världsaktionsprogrammet uttrycks det nu i högre grad som ett 
uppdrag av teknisk art. Staterna bör uppmuntra media, speciellt TV, radio och 
tidningar, att göra sina tjänster tillgängliga (kapitel 2, regel 5, punkt 9). 

I det senaste handikappolitiska bidraget till hur mediernas roll skulle 
kunna förverkligas, Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan 
för handikappolitiken (prop.1999/2000:79), renodlas tillgänglighetsaspekten 
i ännu högre grad. Under rubriken Kultur och media (kapitel 9) står det att Kultur och media (kapitel 9) står det att Kultur och media
regeringens direktiv till public service- programföretagen … bör vara att 
radio- och TV-programmens tillgänglighet för funktionshindrade skall öka. 

Mediernas roll enligt mediepolitiska dokument
Alla människors lika värde är den bärande grundprincipen också i den 
svenska versionen av public service-tanken (SFS 1996:844, 6 kapitlet 1 §). 
Men även om mediernas uppgift att låta likavärdesprincipen vara vägledande 
är relativt tydlig, så är sätten att förverkliga densamma mer oklara. Detta är 
inte svårt att förstå med tanke på att public service-begreppet inte har, och 
aldrig har haft, någon enhetlig innebörd. En av svårigheterna med att enty-
digt beskriva begreppets innebörd kan ligga i att det används på två helt olika 
nivåer, en ideologisk och en konkret tillämpande i form av institutionella 
villkor för programproduktion. Men det faktum att public service-begreppet 
används i en mängd olika betydelser innebär ändå inte att begreppet kan anta 
vilka betydelser som helst. Den norska masskommunikationsforskaren Trine 
Syvertsen (1991) identifi erar tre huvudpositioner i förståelsen av begreppet. 
En teknisk betydelse som handlar om att public service-medier ska ha lands-
omfattande räckvidd. En annan betydelse där public service-företag verkar 
i offentlighetens tjänst och därmed tjänar allmänhetens bästa. Det svenska 
public service-begreppet används ofta synonymt med … en radio och TV 
i allmännyttans tjänst, vilket i en statlig utredning i allmännyttans tjänst, vilket i en statlig utredning i allmännyttans tjänst Staten i geografi n (SOU 
1989:65) betraktas som en … vedertagen omskrivning för begreppet public 
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service. I den tredje huvudpositionen står, enligt Syvertsen, public för publik. 
I denna betydelse betraktas public service-uppdraget som att TV och radio 
ska betjäna den enskilde mediekonsumenten som individuell kund och inte 
som medlem i ett samhällskollektiv.

Om man nu tittar på hur de dokument som reglerar public service-
uppdraget beskriver att mediernas roll ska förverkligas, ser man att på en 
övergripande nivå, en målformuleringsnivå, anges det som ett fl ertal olika 
samverkande åtgärder, t ex innehåll, teknisk tillgänglighet och sändningstid. 
Men ju mer konkret mediernas uppgift beskrivs desto mer snävas det in till 
att handla om teknisk tillgänglighet, särskilt för hörselskadade (programtext-
ning). Programtextningens betydelse ska inte förringas och det ter sig också 
förståeligt att SVT vidtar den typen av åtgärder eftersom de är konkreta, 
mätbara och av avgörande betydelse för hörselskadade personer. Det fi nns 
dock en uppenbar risk att andra åtgärder och personer som har andra funk-
tionshinder hamnar i skuggan. 

SVT:s sändningsavtal med staten

Första gången man i TV:s avtal med staten möter begreppet funktionshinder, 
handikapp eller något av dess besläktade begrepp är 1978 i det sändnings-
avtal som gäller under åren 1978 - 1981. Programmen…skall utformas så att 
de genom kvalitet, tillgänglighet och mångsidighet i skälig omfattning tillgodoser 
skiftande behov och intressen hos landets befolkning. (10 §). Vad som avses för 
funktionshindrades del förtydligas en aning i 11 §, … skyldighet för TV att bl 
a… ta särskild hänsyn till olika grupper av handikappade. Begreppen kvalitet, 
tillgänglighet och mångsidighet har i Radionämndens anvisningar Radio-
nämnden anser (1983:17) preciserats. nämnden anser (1983:17) preciserats. nämnden anser Kvalitet avser programkvalitet, alltså Kvalitet avser programkvalitet, alltså Kvalitet
manuskriptets och presentationens form och innehåll. Man kan av detta 
förstå vad det är i en produktion som enligt avtalet bör ha hög kvalitet men 
inte vad som anses vara hög kvalitet. anses vara hög kvalitet. anses vara Tillgänglighet syftar, enligt radionämn-Tillgänglighet syftar, enligt radionämn-Tillgänglighet
dens anvisningar, på begriplighet och programmens tidsmässiga planering. 
Mångsidighet avser val av ämnesområden och infallsvinklar.Mångsidighet avser val av ämnesområden och infallsvinklar.Mångsidighet

Skrivningen i 11 § lever kvar i oförändrad form fram till avtalet som 
gäller 1993-1996. Då ändras formuleringen en aning. Det som har ändrats 
är benämningen av funktionshindrade personer. Handikappade har bytts ut 
mot funktionshindrade, dvs … skyldighet att ta särskild hänsyn till olika grup-
per av funktionshindrade (15 §). Frågan är om den ändrade benämningen är per av funktionshindrade (15 §). Frågan är om den ändrade benämningen är per av funktionshindrade
ett resultat av en förändrad syn på funktionshinder, handikapp och funk-
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tionshindrade personer i enlighet med WHO:s klassifi kation eller om det 
bara är en ny etikett på ett oförändrat synsätt? 

1997 skrevs ett nytt avtal som gäller för perioden 1997-2001. Där är skriv-
ningen på nytt ändrad såtillvida att funktionshindrades tillgänglighet till pro-
gram lyfts fram. SVT är skyldig att beakta funktionshindrades behov. Program 
skall även produceras för speciella målgrupper. Genom att utnyttja befi ntlig och 
ny teknik skall SVT under tillståndsperioden öka möjligheterna för funktions-
hindrade att ta del av programmen (18 §). Programinnehållens inriktning och 
människosyn har fått en allt mer undanskymd plats i avtalet. 

Det nya sändningsavtalet för åren 2002 – 2005 är i skrivande stund inte 
färdigställt. Däremot fi nns en regeringsproposition (prop. 2000/01:94), 
Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002 – 2005, som behandlar kommande 
sändningsavtal. I propositionen fi nns i kapitel 8, Riktlinjer för program-
verksamheten, ett avsnitt om Tillgänglighet för funktionshindrade (kap. 8.4). Tillgänglighet för funktionshindrade (kap. 8.4). Tillgänglighet för funktionshindrade
Där talas om vikten av att programutbudet görs tekniskt tillgängligt för så 
många olika grupper av funktionshindrade personer som möjligt och inte 
bara hörselskadade. Särskilt nämns synskadade personer. Detta är en utveck-
ling som bör uppmärksammas och som pekar på att förändring är möjlig, 
även om många menar att det har tagit förvånansvärt lång tid. Synskadades 
Riksförbund (SRF) har, enligt egen uppgift, drivit dessa frågor i minst 20 år. 
Däremot talas det mycket sparsamt om programmens innehåll. I en mening 
framhålls vikten av att särskilda program för funktionshindrade produceras, 
men vad som avses framgår inte. Är det program som handlar om handi-
kappfrågor och funktionshindrade personers livssituation? Är det program 
som produceras av funktionshindrade personer och/eller från funktionshin-
drades perspektiv? 

Något som hittills ännu inte fi nns med i sändningsavtalen är vilken syn på 
funktionshinder, handikapp och funktionshindrade personer som ska repre-
senteras i SVT. Men embryot till en sådan diskussion fi nns nu med i propo-
sitionen inför det nya sändningsavtalet. Bland remissinstansernas inlägg har 
jag funnit att HSO 2 i sitt remissvar hävdat att SVT har ett ansvar för vilka 
bilder av funktionshindrade som gestaltas. Kanske har vi nu att se fram emot 
en förändring av sändningsavtalet i det här avseendet.

2 Handikapporganisationernas Samarbetsorgan.
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SVT:s public service-uppföljning

Med hjälp av vilka medel och åtgärder anser SVT att uppdraget uppfylls? Det 
kan man ta del av i SVT:s egna uppföljningsdokument. Enligt ett beslut från 
regeringen har SVT skyldighet att från och med 1997 årligen följa upp hur 
public service-uppdraget har uppfyllts. Skyldigheten avser således hur upp-
draget har utförts, inte hur väl (Public service-uppföljning 1997). 

Enligt SVT har företagets insatser för funktionshindrade utvecklats längs 
två huvudstråk, dels att göra programutbudet alltmer tillgängligt för funk-
tionshindrade och dels att sända program som till innehållet särskilt vänder 
sig till funktionshindrade (op cit).

Arbetet med att tekniskt sett öka programmens tillgänglighet beskrivs 
detaljerat och illustreras med grafer. Däremot nämns inte någonting om den 
andra huvudlinjen, programinnehållet. De åtgärder som SVT vidtagit för att 
fullgöra sin skyldighet består i huvudsak av att sända så många textade pro-
gram som möjligt. Antalet program som textas ökar, dels genom att speciella 
textade nyhetssändningar visas varje dag, och dels genom de s k service-repri-
serna. Annica Fors, chef för programtextningsenheten säger (1997-10-27) att 
avdelningen för textning strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt 
texta samtliga program, men ibland blir programmen färdiga så nära inpå 
sändningstiden att man inte hinner texta dem. Det som däremot har börjat 
visas allt mer, fortsätter hon, är teckentolkade program 3. 

Uppföljningsdokumentet för 1998 (Public service-uppföljning, 1998) 
handlar, liksom året innan, om teknisk anpassning för hörselskadade, dvs 
textning och teckentolkning. Vad som dock är nytt för 1998 är en strävan 
att göra programutbudet tillgängligt också för synskadade genom en särskild 
mottagare med syntetiskt ljud. Projektet befi nner sig vid den här tiden ännu 
i sin linda eftersom det kräver en särskild mottagarutrustning hemma hos 
den synskadade TV-tittaren och ingen tillverkare har, enligt SVT, visat sitt 
intresse för att konstruera en sådan. I 1999-års uppföljning står det för första 
gången att en sådan mottagarutrustning har börjat konstrueras. SVT ger 
expertstöd, sägs det, till ett SRF-ägt företag som håller på att utveckla en s k 
talande textremsa. 

3 Nyhetssändningar på teckenspråk, Nyhetstecken, har sänts sedan 1988. Då sändes Nyhetstecken en 
gång i veckan, men fr o m mars 1993 sänds det dagligen under veckodagarna. Lördag förmiddagar 
sänds dessutom en timmes fördjupning av veckans största nyhetshändelser samt ett avsnitt av inslag 
som i huvudsak berör hörselskadade (Holm, E, redaktör, 00-09-25).
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Sammanfattning och kommentar
Man kan tydligt se i de politiska dokumenten att de konkretiseringar av han-
dikappmålen som har gjorts har bestått i att begreppet tillgänglighet, huvud-
sakligen i teknisk betydelse, har kommit att lyftas fram som det mest centrala 
i mediernas roll som bärare av demokratiska grundidéer. Innehållsliga åtgär-
der nämns nästan inte alls. Inte heller Världsaktionsprogrammets (1983) och 
FN:s Standardreglers (1993) påpekande om vikten av att funktionshindrade FN:s Standardreglers (1993) påpekande om vikten av att funktionshindrade FN:s Standardreglers
personer själva i någon form görs delaktiga i programproduktionen omsätts 
i praktiska åtgärder i någon större utsträckning. Det visade sig t ex vid ett 
ordförandemöte hos handikapporganisationernas samarbetsorgan, HSO, i 
Västerbotten, (2000-04-06) att endast tre av de cirka 25 närvarande ordfö-
randena någon gång sedan 1970-talet hade blivit rådfrågade, vidtalade eller 
ombedda att bidra vid produktionen av TV-program. Funktionshindrades 
och handikapporganisationers möjlighet att själva föra sin egen talan är dess-
utom ganska liten, enligt DHR:s ordförande Britt Jakobsson, (2000-06-20). 
Att få sända ett TV-program eller få en debattartikel publicerad är ett mycket 
mer svårgenomförbart projekt än att ringa till en journalist och be henne 
komma och göra ett reportage. 

Den samtida internationella handikappolitikens mest genomslagskraftiga 
honnörsord de senaste 20 åren är delaktighet. Genom att följa begreppet från 
offi ciella politiska dokument via TV-representationer och fram till förverkli-
gande ska jag försöka illustrera hur det konkretiseras som om det vore syno-
nymt med begreppet tillgänglighet. Jag ska också diskutera vilka följderna 
kan bli. 

Begreppet delaktighet defi nieras sällan i offi ciell retorik. Däremot före-
kommer det ofta i texter och tal utan närmare precisering. För det mesta 
handlar det om att funktionshindrade ska ges tillgång till samma lokaler, 
situationer och information som icke-funktionshindrade, helt enkelt att det 
befi ntliga samhället med redan accepterade förhållningssätt, hierarkier och 
formella beslutsprocesser ska göras tillgängligt även för funktionshindrade 
personer.

Tillgänglighet ska naturligtvis inte förringas. Det är ett oeftergivligt krav 
för möjligheten att vara delaktig i samhället och således i många fall ett mål i 
sig. Men det föreligger en uppenbar risk att begreppet tillgänglighet i offi ciell 
politisk retorik många gånger har kommit att användas som en generell syno-
nym för begreppet delaktighet och däri ligger en fara. Om man inte betraktar 
begreppet delaktighet i vidare bemärkelse än tillgänglighet, som ett mål i 
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sig och inte bara som ett medel för att nå handikappolitiska mål, kan det 
medföra att funktionshindrade personers underordning befästs snarare än att 
delaktigheten ökar jämfört med övriga samhällsmedlemmar. Tillgänglighet 
är en förutsättning för delaktighet, men är inte synonymt med delaktighet. 
Med begreppet tillgänglig menas (enligt kulturella överenskommelser) … 
som det går att komma fram till eller … som det går att få tag på, enligt Stora 
svenska ordboken (1996) medan såväl deltaga som delaktighet, enligt samma delaktighet, enligt samma delaktighet
källa har innebörden medverka respektive inverka. Skillnaden ligger framfö-
rallt i aktivitetsgrad. Tillgänglighet framstår som ett mer passivt mottagande 
medan deltaga och delaktighet implicerar ett mer aktivt utövande. Artikulatio-
nen av delaktighet och tillgänglighet kan enligt ett resonemang hämtat från 
sociologen Staffan Berglund (1982) bidra till att befästa funktionshindrade 
personers underordning i samhället. Delaktighet enligt Berglund kan stå för 
ett aktivt infl ytande över den egna situationen, men också för ett passivt 
mottagande av det rådande samhällets outtalade tillstånd att delta, se, lyssna 
och rösta, Om det rådande politiska systemet i vissa stycken samtycker till 
funktionshindrade personers delaktighet kan det resultera i att dessa inte bara 
avkrävs anpassning till den rådande politiska och ekonomiska ordningen, 
utan dessutom kommer att befi nna sig och arbeta inom ett system med redan 
etablerade värderingar där diskriminering av funktionshindrade personer är 
höljd i ideologiska dimridåer. Därmed skulle de bidra till ett system som 
befäster den egna underordningen, ett fenomen som Berglund benämner 
skendeltagande.

Ett exempel på resonemanget om skendelaktighet fi nner jag i den Natio-
nella handlingsplanen – Från patient till medborgare (SOU: 1999/2000:79:
16). I punkt 7.7 förekommer en formulering som vid en första anblick 
verkar uppmuntra funktionshindrades politiska delaktighet …Personer med 
funktionshinder bör ges bättre förutsättningar att delta i utformandet av den 
kommunala demokratin. Läser man vidare ser man också att detta inte bara 
bör gälla rösträtten utan också möjligheten att åta sig politiska uppdrag. Det 
paradoxala är dock att anledningen till att regeringen i denna nya hand-
lingsplan har beslutat att föreslå åtgärder för att stärka den medborgerliga 
insynen och deltagandet i demokratins arbete sägs vara …att människor i 
högre utsträckning än tidigare väljer att uttrycka sig genom andra kanaler än 
de den representativa demokratin bygger på. Således är bevekelsegrunden inte 
i huvudsak att öka funktionshindrades medborgerliga infl ytande, utan att 
stävja utomparlamentariska åtgärder och inkorporera människor i formella 
beslutsprocesser. 
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Av ovanstående resonemang följer att det råder betydande svårigheter för 
medierna att, som det står i regeringsformen (SFS 1974:152, 1 kapitlet, 2 §, 
3 st.), … verka för att demokratins idéer ska bli vägledande …eftersom dessa 
idéer framställs som om det råder en gemensam överenskommelse om deras 
innebörder. När denna övergripande målsättning bryts ner på konkret medie-
produktionsnivå kvarstår, och kanske t o m ökar, svårigheterna. För SVT:s del 
har de handikappolitiska målen huvudsakligen kommit att operationaliseras i 
termer av teknisk tillgänglighet till programutbudet. Teknisk tillgänglighet är 
möjlig att genomföra och mäta storleken och förändringen av. Problemet är 
dock att andra mediepolitiska målsättningar som har att göra med t ex pro-
graminnehåll riskerar att bli lämnade därhän på grund av att svårigheterna 
att konkretisera dem och omsätta dem i praktisk programproduktion. Risken 
är att följden blir att alltmer tid och resurser ägnas åt ökad tillgänglighet och 
allt mindre åt andra delar av mediepolitiska målsättningar, vilket kan leda till 
att funktionshindrade blir delaktiga enbart på åskådarplats. 
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5 Antal program om och med funktionshinder 
och handikapp

Förekommer det i SVT:s utbud program eller inslag om och med fenomen 
och händelser som benämns funktionshinder och handikapp och om och 
med funktionshindrade personer? Hur vanligt är det och hur ofta sänds de? 
För att översiktligt skapa en uppfattning om de frågorna har jag undersökt 
fyra olika materialurval, A, C, D och E (se kapitel 2) i tre olika mindre delun-
dersökningar. Den första är en analys av programbeskrivningarna av program 
och inslag under 40 års tid, 1956 – 1997, som arkiverats och klassifi cerats 
hos SLBA utifrån något handikappbegrepp, materialgrupperna A och E. Den 
andra är en kompletterande undersökning av den ungefärliga förekomsten av 
funktionshindrade personer i program som inte rubricerats som handikapp-
rogram, materialgrupp F, och den tredje är också den en kompletterande 
undersökning av den ungefärliga förekomsten av funktionshinder, handi-
kapp och funktionshindrade personer såväl i handikapprubricerade program 
som i andra program, under en veckas tid, materialgrupp D. 

Historisk beskrivning av andelen program under 40 år
Anledningen till att jag här har valt att genomgående studera programbe-
skrivningarna är för det första, att dessa på ett tillfredsställande sätt till-
handahåller information av kvantitativ art och för det andra att jag hade 
möjlighet att arbeta med samma typ av material i hela delstudien och 
därmed, förutom en överblick över förekomst, även kunde se förändrings-
tendenser över tid. 

Jag ställde följande frågor till materialet.
* Hur många sända program och inslag per år gestaltar fenomen som funk-

tionshinder och handikapp och/eller funktionshindrade personer?
* I vilka genrer förekommer programmen respektive inslagen?
* I vilken utsträckning, på vilka sätt och i vilka funktioner deltar funk-

tionshindrade personer i programmen/inslagen? 
* Vilken/vilka typ/-er av funktionshinder eller handikapp behandlar 

programmen/inslagen?
* Gestaltas funktionshindrade män och kvinnor ungefär lika ofta eller 

fi nns det skillnader? 
* Vilka tider på dagen eller kvällen sänds programmen/inslagen, huvud-

sakligen under morgon, eftermiddag, prime-time eller sen kväll?
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* Framträder den funktionshindrade personen i en huvudroll eller biroll 
i programmen och inslagen och i vad mån fokuserar programmen på perso-
nernas funktionshinder och i vad mån på andra teman?

Antal program per år

Historiskt sett svarar program och inslag om och med funktionshinder och 
funktionshindrade personer för en ytterst liten del av SVT:s totala sändnings-
tid. Det rör sig om 1 – 2 promille. Under undersökningsperioden ökade 
antalet program och inslag per år, i absoluta tal, från ett till drygt etthundra, 
men i relativa tal har sändningsandelen i förhållande till totala sändningstiden 
förhållit sig relativt likartad sedan 1956. Den enda förändring man kan se är 
att, från att andelen sändningstid har legat på mindre än 1 promille 1956 och 
1966 ökar den till 2 promille 1976, för att därefter ligga konstant.

År Antal program/inslag Sändningstid (i tim. min. och sek.)
1956  1  0:01:42
1966  9  00:04:28
1976  29  09:48:39
1986  40  08:52:38
1996  123  14:44:07

Total sändningstid i absoluta tal (Cronholm, 2000-03-21) hämtade från SVT:s årsredo-
visningar.

1956 (Inga tillförlitliga statistikuppgifter går att ta fram eftersom licensfi nanise-
rad television startade på hösten samma år.)

1965/66 2 105 timmar. Fram t o m 1988/89 tillämpades brutet räkenskapsår och 
därefter kalenderår.

1975/76 4 435 timmar.
1985/86 5 496 timmar.
1996 8 245 timmar.
1997 8 560 timmar.
1998 9 089 timmar.

Relativ sändningstid av handikapprogram i relation till total sändningstid.
1965 0,008 0/oo
1975 2,2 0/oo
1986 1,6 0/oo
1996 1,9 0/oo

Under 1950- och 60-talet utgör program om och med funktionshinder, 
handikapp och funktionshindrade personer endast några minuter per år men 
ungefär vid början av 70-talet har siffran nått upp till 1,5 - 2 timmar av 1 000 
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sändningstimmar. Andelen sändningstid ligger därefter konstant ända fram 
till idag. Det är intressant att konstatera att någonting händer under 1960-
talet och början av 70-talet som leder till att andelen sändningstid ökar. Även 
om det ligger utanför den här studien att resonera om anledningarna så kan 
ökningen i sändningstid förstås i övergripande termer av 1970-talets kritiska 
samhällsklimat och en sannolik påföljande öppenhet från SVT:s sida att låta 
samhällskritik få sändningsutrymme. Tiden efter 1960-70-talen och fram till 
2000 däremot kan sägas kännetecknas av att andelen sändningstid inte har 
ökat utan legat konstant. Den efterföljande konstansen är väl värd att fun-
dera över speciellt i skenet av den handikappolitiska utveckling som har skett 
och som inte fi nner sin motsvarighet i SVT:s programutbud. 

Programmens genrefördelning

I princip samtliga program och inslag, under undersökningsperioden, kan 
sägas härröra från en övergripande faktagenre. Endast 1-2 program per år kan 
klassifi ceras som fi ktions- och underhållningsprogram 1. Av faktaprogram-
men utgörs varje år närmare 50 % av nyhetsinslag. Detta kan vara en effekt 
av att nyhetsprogram i SLBA:s arkiv klassifi ceras och beskrivs mer detaljerat 
än andra program men betydelsen bör inte överdrivas. Tidigare forskning 
visar, bl a Cumberbatch & Negrines empiriska undersökning (1992), att 
andelen TV-program om och med funktionshindrade i faktagenrer vida över-
stiger andelen fi ktionsprogram.

I tabellform följer här en sammanställning över de sända programmens 
och inslagens fördelning mellan olika genrer. Jag har här inte gjort någon 
åtskillnad mellan program och programinslag. Att benämna program uti-
från tillskrivna genrer innebär naturligtvis att jag såväl bekräftar som befäster 
kategoriseringar som jag egentligen vill problematisera. Det är ett besvärligt 
gränsland att befi nna sig i där jag både vill dekonstruera för-givet-tagna kate-
goriseringar och samtidigt med hjälp av kulturellt överenskomna begrepp 

1 Med fi ktion menar jag i den här studien program, serier och fi lmer som säger sig berätta uppdiktade 
historier. Hit räknar jag således inte övriga underhållningsprogram såsom frågesporter, musikshower 
etc.
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försöka tydliggöra och illustrera mina iakttagelser. Med problematiken i 
åtanke fi nner jag det således ändå motiverat att använda genrebegreppet. 2

Programmens och inslagens fördelning i genrer respektive undersökningsår
Genrer 1956 1966 1976 1986 1996
Nyheter  56 (5) 35 (10) 45 (18) 50 (60)
Sport  10 (1)  3 (1) 17 (7) 23 (29)
Aktualitets-  (1) 34 (3)  7 (2)  7 (3) 17 (21)
magasin
Dokumentär   31 (9) 15 (6)  6 (7)
Fakta    Fakta    Fakta  5 (2) 0,8 (1)
Dokudrama   Dokudrama   Dokudrama  3 (1)  2 (1)
Cafémagasin   15 (4)  5 (2)  2 (3)
Naturprogram    3 (1)  
Anslagstavlan e dyl.    3 (1)  2 (1)
Underhålln.     2 (1) 1,2 (2)
och fi ktion

100% n= 1 100% n=9 100% n=29 100% n=40 100% n=123

Förutom de iakttagelser som redan tidigare framkommit, t ex att det under 
1970-talet sändes många dokumentärprogram3 och att andelen fi ktions-
program är låg, är det intressant att notera den höga andelen program med 
handikappidrott 1986 och 1996. Kan sport vara en genre där förekomsten 

2 Men allra först är nog ett klarläggande på sin plats om vilka program jag avser med de olika genre- 
typerna. Faktaprogram = program som berättar om något, som vill upplysa, informera men inte 
diskutera. Aktualitetsmagasin= påminner om nyhetsprogram men varje inslag är längre och innehål-
ler också fördjupningar i form av samtal och intervjuer. De program som jag har kategoriserat som 
aktualitetsmagasin är egentligen helt olika typer av program 1956 och 1996. 1956 fanns ännu inget 
nyhetsprogram liknande de vi ser så mycket av idag, men det dröjde inte länge innan det programkon-
ceptet infördes. Redan 1958, sändes Aktuellt för första gången i en form som i princip överensstämmer 
med i princip samtliga nyhetsprogram världen över och som inte nämnvärt ändrat form över tid. De 
föregångare till nyhetsprogrammen som sändes under 50-talet kan karakteriseras som biografernas 
journalfi lmer och var nog också tänkta att fylla samma funktion. 1996, eller t o m idag, innebär aktua-
litetsmagasin en fördjupning, ett helt program ägnas åt ett visst ämne som betraktas ha ett aktualitets-
värde. Det kan som t ex Reportrarna röra politik och ekonomi, men behöver inte nödvändigtvis det. Reportrarna röra politik och ekonomi, men behöver inte nödvändigtvis det. Reportrarna
Det förekommer en ansenlig mängd s k samlevnadsmagasin som tar upp aktuella relationsspörsmål, 
t ex av typen Tango och det fi nns också s k medicinska aktualiteter, t ex Livslust osv. Cafémagasin= Livslust osv. Cafémagasin= Livslust
följer samma form som aktualitetsmagasinet där bara ett eller högst två ämnen behandlas men är mer 
inriktat på lättsam underhållning. Till den här kategorin har jag också räknat in samlevnadsmagasin, 
t ex Tango. Med andra ord, kännetecknande är att tonen är lättsam. Dokumentär= innebär ännu mer 
fördjupning, bakgrund etc än magasinen. För det mesta tar dokumentärprogram upp endast ett ämne, 
en fråga, till behandling. Även dokumentären präglas ofta av att vilja delge samhällskritik. Dokud-
rama= dramatisering mer eller mindre baserad på ett verklighetsunderlag.
3 Det stora antalet kan, enligt Jan-Anders Diesen (1999:16), bero på att dokumentärer, vars form över-
tagits från fi lmen, på 1970-talet var en ekonomiskt överkomlig programform som med stor slagkraftig-
het uttryckte samhällskritik. Vad som sedan hände var att genren alltmer trängdes tillbaka av billigare, 
samhällsengagerande program som t ex aktualitetsmagasin av typen Reportrarna, Striptease m fl .Reportrarna, Striptease m fl .Reportrarna, Striptease
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av funktionshindrade personer blir allt vanligare? Vid en närmare gransk-
ning ser det snarare ut att röra sig om ett undersökningstekniskt resultat där 
två år med stora handikappidrottsliga evenemang har råkat komma med i 
samma urval. För det första sammanföll både undersökningsåret 1986 och 
1996 med stora sportevenemang; 1986 gick handikapp-VM av stapeln och 
1996 både handikapp-OS, eller paralympics som det kallas, och handikapp-
VM. För det andra hävdar bl a Ulf Wallin (1998) att handikappidrotter 
överhuvudtaget är sällsynta i mediernas sportrapportering, vilket också är 
min slutsats efter att ha studerat Sportnytt i nästan en månads tid (1998-Sportnytt i nästan en månads tid (1998-Sportnytt
09-29 - 1998-10-22). Under den undersökta perioden fann jag endast två 
programinslag i 18 program där handikappidrott och funktionshindrade 
idrottsutövare förekom.

Funktionshindrade personers medverkan 

Andel program och inslag om handikapp där funktionshindrade deltar respektive inte 
deltar 

1956 1966 1976 1986 1996
Deltar/syns/visas  78 % 70 % 75 % 81 %

(1) (7) (20) (30) (100)
Frånvarande - 22 % 30 % 25 % 19 %
  (2) (9) (10) (23)

n=1 n=9  n=29 n=40 n=123

I 3⁄4 av de program och inslag som rör handikappfrågor deltar funktions-
hindrade personer själva och det ser i princip likadant ut över tid. Andelen 
program där funktionshindrade inte deltar är således förhållandevis liten. 
År 1996 t ex handlade de program där funktionshindrade personer inte var 
närvarande ofta om handikappolitiska frågor. Handikappombudsmannen 
uttalade sig bl a om nya FN-konventioner och ett nytt sociallagförslag dis-
kuterades. Men även när funktionshindrade personer själva deltar i program-
men kan det vara befogat att fråga sig, på vilket sätt, i vilka funktioner? Tillåts 
de själva föra sin talan? Samtalar reportern med de funktionshindrade perso-
ner som medverkar i programmen? Om vad? Om relevanta ämnen i överens-
stämmelse med programmets rubrik och påannonserade innehåll eller om, 
sett i relation till programrubrik och innehåll, ovidkommande frågor? Deltar 
funktionshindrade enbart som staffage utan att få eget talutrymme? Med 
andra ord, vad säger oss egentligen siffrorna om deltagandets kvalitet?
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Andel program där funktionshindrade talar respektive inte talar
1956 1966 1976 1986 1996

Samtal 100% 56% 50% 50% 40%
med den (1) (5) (15) (20) (49)
funktions-
hindrade 
Den   22 20% 25% 41%
funktions-  (2) (5) (10) (51)
hindrade 
som staffage
Funktions-  22% 30% 25% 19%
hindrade   (2) (9) (10) (23)
deltar inte 
själva 

n=1 n=9 n=29 n=40 n=123

Vid en första anblick framstår det som om funktionshindrade medverkande 
också deltar i samtal och intervjuer i omkring hälften av programmen och 
inslagen. Vad som dock inte framgår i en kvantitativ analys är vad samtalen 
rör sig om. Vid noggranna genomläsningar av programbeskrivningarna ser 
det ut som om funktionshindrade personer i huvudsak tjänar som illustra-
tion till en grupp människor, en kategori som tillskrivs etiketten funktions-
hindrade, medan det är icke-funktionshindrade som uttalar sig, talar om och 
tillskrivs expertroller i kraft av vilka de för funktionshindrades talan. Det rör 
sig ofta om offentliga företrädare för socialnämnden, läkarvården, politiker e 
dyl. 

En uppseendeväckande iakttagelse är att andelen funktionshindrade som 
medverkar enbart som staffage visar sig vara så hög som 41% (51 program/
inslag) så sent som 1996 när jag tycker mig se att vi samtidigt börjar närma 
oss en tid när funktionshindrade personer i allt högre grad själva börjar föra 
sin egen talan i televisionen. I april 1997 fi nner jag dessutom två exempel 
på program där funktionshinder, handikapp och funktionshindrade perso-
ner inte ens gestaltas som staffage utan där endast metonymier illustrerar 
funktionshinder och funktionshindrade. I Aktuellt (1997-04-04) t ex, visas 
ett inslag där det talas om att Socialstyrelsen menar att kommunerna inte 
följer den då nya handikapplagen, LSS. Till den talade texten visades följande 
bilder, enligt programbeskrivningen, … en handikappsäng med läderremmar, 
tre par fötter i en sjukhuskorridor samt en person som tränades i matlagning. I tre par fötter i en sjukhuskorridor samt en person som tränades i matlagning. I tre par fötter i en sjukhuskorridor samt en person som tränades i matlagning
det här inslaget visas delar, bitar, fragment som via kulturella erfarenheter och 
föreställningar kan tänkas fungera som ledtrådar till att tolka inslaget som att 
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det rör psykiskt funktionshindrade personer. I ett annat exempel som sändes 
i Rapport (1997-04-22), berättas att långt ifrån alla psykiskt funktionshin-
drade personer som har fl yttat ut från vårdinstitutioner har mått bra av det. 
Till detta visas en bild av, som det står i programbeskrivningen, … benen 
på oroliga mentalpatienter som går omkring i ett rum inomhus. Även här visas 
endast metonymier till de kulturella innebörderna av en funktionshindrad 
person. 

Vilka funktionshinder representeras i programmen

Ser vi lika ofta fysiskt som psykiskt funktionshindrade? Går det att i program-
met, utifrån programbeskrivningen, defi niera vilket/vilka funktionshinder 
programmen handlar om mer specifi kt eller handlar de om en ospecifi cerad 
grupp, kategori, av människor? 

Svaren bör tolkas med stor försiktighet eftersom jag inte i denna delun-
dersökning använt mig av videokopior av programmen utan av SLBA:s pro-
grambeskrivningar och därför måste utgå från att programbeskrivningarnas 
sätt att benämna funktionshindrade personer stämmer överens med pro-
grammets. Dessutom kan frågan endast göra anspråk på att visa tendenser 
för de ca 75% av programmen i urvalet där funktionshindrade själva deltog. 
Återstoden av programmen är så allmänt hållna, med avseende på vilka funk-
tionshinder programmet behandlar, att frågan helt enkelt blir omöjlig att 
uttala sig om.

Det går sällan att utifrån programbeskrivningarna säga något om vilket 
eller vilka funktionshinder ett visst program eller inslag avser annat än möjli-
gen att det rör sig om fysiska eller psykiska funktionshinder. Utan att proble-
matisera begreppen fysiskt -respektive psykiskt funktionshindrade personer 
följer jag de i programbeskrivningarna tillskrivna benämningarna och kon-
staterar att det som benämns fysiska funktionshinder generellt och historiskt 
varit det vanligast förekommande i TV-programmen. Från början av TV:s 
historia förekom överhuvudtaget inte några personer som benämndes psy-
kiskt funktionshindrade, utvecklingsstörda eller något liknande. Men bilden 
ändrades med tiden och psykiska funktionshinder kom så småningom att bli 
synliga i ca 15% av de program och inslag, där funktionshindrade personer 
förekom.

Andelen program där det inte alls framgår vilket eller vilka funktionshin-
der som behandlas, vare sig i termer av fysiska/psykiska funktionshinder eller 
av specifi k typ/diagnoser rör sig om närmare 30%. I dessa program och inslag 
används alltså begreppen funktionshinder, handikapp och andra syskonbe-
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grepp som en vid, övergripande term omfattande ett stort antal människor 
med en i det närmaste oöverskådlig spännvidd av olikartade livssituationer 
och livsvillkor. Men vad är det som säger att funktionshindrade personers 
levnadsvillkor skulle vara likartade enbart pga av att personerna har funk-
tionshinder och vad är det överhuvudtaget som talar för att funktionshindret 
skulle vara den huvudsakligen bestämmande dimensionen i en människas 
livssituation?

Det verkar som om typen av funktionshinder inte har någon betydelse för 
i vilken genre det förekommer. Det fi nns inte något tydligt mönster som talar 
för att fysiska funktionshinder skulle vara vanligare i faktagenrer medan psy-
kiska funktionshinder skulle vara vanligare i fi ktionsgenrer eller tvärtom. Här 
är det återigen på sin plats att påpeka att mitt material omfattar en mycket 
liten andel underhållnings- eller fi ktionsprogram, varför jag i den här frågan i 
huvudsak för ett resonemang utifrån tidigare studier och min egen delstudie 
av 2:a halvåret 1997. Signorielli (1993:29ff ), som har gjort en forskningsö-
versikt över gestaltningen av funktionshindrade personer i TV, menar att 
fysiskt funktionshindrade personer är sällsynta i fi ktionsprogram. Hon går 
så långt som till att hävda att fysiskt funktionshindrade personer i fi ktions-
genrer … are almost invisible in the media (s. 30), och refererar i sin tur till are almost invisible in the media (s. 30), och refererar i sin tur till are almost invisible in the media
bl a Klobas kartläggning (1988) och Cumberbatch & Negrines empiriska 
studie (1992). Psykiskt funktionshindrade personer är däremot något vanli-
gare. Hon tycker sig vidare se att bland olika fi ktionsgenrer är det vanligare 
att psykiskt funktionshindrade förekommer i serier än i situationskomedier 
och att de nästan inte alls förekommer i dramaserier, situationskomedier eller 
spelfi lmer. 

Det är ytterst sällan orsakerna till funktionshindren framgår i program-
men, t ex om funktionshindret är medfött eller förvärvat vilket är något som 
i högsta grad påverkar personens livsvillkor och erfarenheter. Jag kan i det 
avseendet inte heller se någon förändring över tid. Inte heller ser orsaker till 
funktionshinder ut att vara något centralt innehållsligt tema i programmen 
annat än i ytterst sällsynta fall. 

Representationer av kvinnor och män 

Kan man se några skillnader i representationen av män respektive kvinnor i 
SVT:s program?
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Andel funktionshindrade kvinnor respektive män i samtliga genrer
1956 1966 1976 1986 1996

Kvinnor  33% (3) 10% (3) 18% (7) 18% (22)
Män  (1) 33% (3) 32% (9) 37% (15) 42% (52)
Både kv. och män  11% (1) 24% (7) 3% (1) 8% (10)
Varken eller  23% (2) 34% (10) 42% (17) 32% (39)

n=1 n=9 n=29 n=40 n=123

Även i det här fallet gör resultaten bara anspråk på att visa tendenser för de ca 
75% av programmen i urvalet där funktionshindrade personer förekommer. 

Andelen program där enbart funktionshindrade män förekommer är större 
än andelen program där enbart funktionshindrade kvinnor medverkar och 
det sker ingen förändring över tid. Jag kan inte iaktta någon skillnad mellan 
vilka typer av funktionshinder som kvinnor och män har i programmen. Ett 
och samma funktionshinder illustreras lika ofta av en man som av en kvinna. 
I det avseendet framstår det som om funktionshinder är fria från relateringar 
till genus. En tanke föddes. Kan det vara så att funktionshinder gestaltas som 
en så dominerande och bestämmande dimension av en person att funktions-
hindrade personers livsvillkor och sociala situation framställs som opåverkade 
av andra faktorer som kön, etnisk härkomst, utbildning mm? Jag försökte få 
klarhet genom att undersöka sportprogram och sportinslag. Det är en genre 
där de fl esta studier visar enighet i slutsatsen att kvinnor är kraftigt under-
representerade i text, tal och bild. Wallin (1998) konstaterar t ex i sin studie, 
Sporten i spalterna 1895-1995, att andelen kvinnor på tidningarnas sportsi-
dor alltid har varit, och fortfarande är, väsentligt lägre än andelen män. Den 
högsta andelen sportartiklar om kvinnor som han har funnit på senare tid 
uppgår till 17-18% per år (s. 91) Männen svarar således för 82%4. 

Det första jag fi nner och som också överensstämmer med Wallins (op cit) 
studie är det låga antalet program och inslag som behandlar handikappidrott 
överhuvudtaget. Vidare visar det sig att kvinnor vissa undersökningsår inte 
alls fi nns representerade och andra år i endast 2-3 inslag av det totala antalet 
handikapp-sportinslag. Således kan man fundera över om det, åtminstone 

4 Ulf Wallin har för övrigt handikappidrott som en mätvariabel i sin undersökning, men inte någon-
stans i hans undersökning resonerar han om handikappidrottens utbredning, sportgrenar, represen-
tationen kvinnor respektive män etc. Det enda jag fann var att det i ett summeringsavsnitt i kapitlet 
(2000:105) stod att Handikappidrotten har däremot inte vid något mättillfälle uppnått mer än en promille 
av antalet artiklar på sportsidorna. Wallin har pga det låga andelstalet därför inte noggrannare gått in 
på handikappidrott eftersom han som en metodologisk avgränsning endast tagit upp och studerat 
sportgrenar som uppnått 1% eller mer av det samlade sportutrymmet (s. 68).
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när det gäller handikappsport, ändå inte är så att program och inslag i högsta 
grad är påverkade av rådande genusordning? 

Men även om det inte föreligger någon märkbar skillnad mellan represen-
tationen av män respektive kvinnor när det gäller vilka typer av funktions-
hinder programmen berättar om, framkom skillnader i andra avseenden. Det 
visade sig att funktionshindrade kvinnor respektive män representerades i 
olika situationer. Män skildrades ofta i situationer utanför hemmet eller inbe-
gripna i någon aktivitet som var riktad utåt mot det omgivande samhället. 
I Rapport (1996-03-27) t ex berättades det om Benny Lindh som skrivit en Rapport (1996-03-27) t ex berättades det om Benny Lindh som skrivit en Rapport
bok om sina upplevelser sedan han som 35-åring lärt sig läsa och skriva. För 
honom var det naturligtvis oerhört centralt att ha lärt sig att behärska kon-
sten att skriva eftersom det i dagens samhälle är en av de viktigaste färdigheter 
en människa behöver för att kunna kommunicera och undgå isolering. 

Kvinnor skildrades i större omfattning i hemmet. Dessa program och 
inslag handlade bl a om vilka hjälpmedel som skulle kunna underlätta 
hushållsarbetet. I Livslust (1996-02-05) t ex, demonstrerar en kvinna hur Livslust (1996-02-05) t ex, demonstrerar en kvinna hur Livslust
hon serverar kaffe med en kanna som har ett extra handtag samt hur hon 
använder en specialanpassad osthyvel. Denna skillnad mellan i vilka situa-
tioner funktionshindrade män och kvinnor representeras har inte nämnvärt 
förändrats över tid. I ett annat exempel, hämtat från Rapport (1996-02-24), Rapport (1996-02-24), Rapport
berättas det om, och visas bilder på, en förlamad kvinna som med hjälp av 
inopererade elektroder har återfått en del av sin rörelseförmåga och i bild för 
tittarna visar hon hur hon använder sin återvunna förmåga till att röra ihop 
en sockerkakssmet.

Att kvinnor gestaltas i hem- och hushållssituationer är ingen enkel bra/
dålig- eller jämställdhetsproblematik. Å ena sidan är det naturligtvis konser-
verande att funktionshindrade kvinnor endast skildras som husmödrar och 
inte i arbetslivet. Å andra sidan är det viktigt att visa exempel på dessa situa-
tioner eftersom funktionshindrade kvinnor i många fall har förmenats möj-
ligheten att vara maka och mor.

Sändningstider 

Programmens placering efter sändningstider har varit förhållandevis konstant 
över tid. Trots all teknisk utveckling på området har ändå vissa TV-tekniska 
och formmässiga förhållanden förblivit nästan oförändrade sedan televisio-
nens start, t ex att nyhetsprogrammen har samma form och har behållit i 
princip samma sändningstid ända sedan starten 1958. 
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De fl esta program och inslag i materialet sändes mellan klockan 18.00 och 
22.00, vilket inte är anmärkningsvärt med tanke på att de fl esta var nyhets-
inslag. 

Huvud- eller biroller 

Den här frågan rymmer olika tänkbara varianter. En funktionshindrad 
person kan antingen ha en huvudroll eller en biroll i ett program där funk-
tionshinder antingen är det centrala temat eller där det inte är det centralt 
temat. 

En översikt över andelen funktionshindrade i huvudroller respektive birol-
ler i förhållande till programmens och inslagens teman visar följande.

Funktionshindrade personer i huvud- respektive biroller
Huvudroll  Biroll
Funktions- Annat tema Funktions- annat tema

hindertema  hindertema  hindertema hindertema
1956 n=1  (1)
1966 n=9 67 (6) 22 (2) 11 (1)
1976 n=29 55 (16) 45 (13)
1986 n=40 50 (20) 30 (12) 13 (5) 7 (3)
1996 n=123 62 (76) 28 (35) 6 (7) 4 (5)

De allra fl esta studerade program och inslag visade sig mycket riktigt ha funk-
tionshinder och/eller handikapp som tema och funktionshindrade personer 
som huvudpersoner. Det överensstämmer också med vad tidigare forskning 
visat. Signorielli (1993) menar t ex att porträtt av funktionshindrade där 
skadan/åkomman är en bisak och ointressant i programinnehållet eller där 
funktionshindrade skildras som något annat än enbart sitt funktionshinder, 
är iögonenfallande osynliga. 

Vad som berättas, och hur, i ett program som har funktionshinder och 
handikapp som huvudtema och funktionshindrade personer i huvudroller är 
inte svårt att tänka sig. Däremot kan man fråga sig vad som berättas, och hur, 
i program där funktionshinder är centralt i program där funktionshindrade 
personer har en biroll. Ett exempel är ett inslag som handlar om invigningen 
av ett utomhusbad för rörelsehindrade i Rapport (1976-07-17). En funktions-
hindrad person deltar där som staffage för att illustrera framkomligheten för 
rullstolar. Personen ges inte något övrigt utrymme överhuvudtaget. Ett annat 
exempel, som framstår smått ironiskt, är hämtat från Nattkafé’ (1986-08-
05). Det är ett inslag som handlar om handikapp-VM men som vare sig 
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visar idrottsgrenar eller tävlande utan istället Kungen och Drottningen vid 
invigningsceremonin. 

Exempel på program och inslag där funktionshindrade har en biroll och 
huvudtemat är annat än funktionshinder och handikapp förekommer i 
materialet men ytterst sällan. I Rapport (1986-06-15) fi nns ett inslag som 
berättar om ett val i Västtyskland och som illustreras av två kvinnor som 
röstar. Kvinnorna har båda nedsatt rörelseförmåga och sitter därför kvar i sina 
bilar medan de röstar. Det intressanta, och ovanliga, med inslaget är dels att 
det är valet som är i fokus och inte kvinnornas funktionshinder och dels att 
staffagepersonerna är funktionshindrade, i ett inslag som inte har handikapp 
som tema. 

Funktionshindrades medverkan i icke-handikapprubricerade 
program
För att bilda mig en uppfattning om förekomsten av funktionshinder, han-
dikapp och funktionshindrade personer i SVT har jag har jag med hjälp 
av urval A i huvudsak funnit de program som rubriceras och kategoriseras 
som handikapprogram. Däremot har inte SLBA:s klassifi cering täckt in de 
program där funktionshinder, handikapp och funktionshindrade personer 
förekommer i andra typer av program. För detta ändamål har jag genomfört 
en mindre delstudie baserad på urval F där jag tillämpar en slumpmässig 
urvalsmetod som forskningsprogrammet Televisionens idévärld (Andrén, 
1986) använt sig av (se kapitel 2). 

Det är viktigt att komma ihåg att den här delundersökningen endast gör 
anspråk på att vara en översiktlig fi ngervisning. Dess generaliseringsbegräns-
ningar består dels av att studien endast är utförd under 1990-talet och inte 
under något av de andra årtionden som ingår i undersökningens helhet 
och dels av att jag inte har någon empirisk möjlighet att studera förekom-
sten av personer som har dolda funktionshinder som inte vare sig syns eller 
omnämns.

Det första iakttagelsen jag gjorde var att det var sällsynt med icke-handi-
kapprubricerade program och inslag i vilka det förekom funktionshindrade 
personer. Dessutom noterade jag att program som rubricerades som handi-
kapprogram var sällsynta under den undersökta tiden. Under hela halvåret 
fann jag endast tre program som rubricerats som handikapprogram Det ena 
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var På teckenspråk5 som under sin en-timmas sändning på lördagar, i ett 
avsnitt som kallas dövvärlden med dövsporten, särskilt riktar innehållet mot 
frågor som rör personer som har hörselnedsättningar. Man bör heller inte 
glömma det fem-minuter långa nyhetsprogrammet Nyhetstecken som sänds 
varje vardag med nyheter på teckenspråk. Där tas nyheter upp som anses ha 
ett allmänintresse och inte enbart riktar sig till personer med funktionshin-
der, men som i första hand är tänkta för att hörselskadade ska kunna hålla sig 
informerade om aktuella politiska- och omvärldshändelser. 

I den här delstudien undersökte jag således icke-handikapp-rubricerade 
program där funktionshindrade personer deltog, antingen som sina funk-
tionshinder, som aktörer i spelfi lmer och serier eller som något annat, t ex 
artist, förälder, programledare e dyl. Jag fann tio program/ inslag under de 
undersökta sex månaderna. Ett av dessa var ett reportage, Monica Zetterlund 
underbart är kort (1997-09-13), där artisten Monica Zetterlund porträtt-
terades. Att hon har skolios och är beroende av stöd från en käpp, som hon 
för övrigt kallar …sin senaste fästman, upptar endast en försumbar del av 
programtiden. Huvudtemat är personen Monica Zetterlund och hennes 
professionella liv. Funktionshindrets biroll har här inte att göra med att den 
funktionshindrade personen har en biroll utan helt enkelt att funktionshin-
dret beskrivs som en bisak till personen och en bisak för synen på personen. 

Det andra programmet var en såpopera, Varuhuset (1997-09-13), där roll-
fi guren Margareta, efter en bilolycka blev rullstolsburen. De senaste åren har 
det blivit allt vanligare att rollkaraktärer i såpoperor kortare eller längre perio-
der gestaltas som rullstolsburna. Antingen försvinner de därefter från serien 
eller också återfår de full rörelseförmåga. Det är intressant att notera att när 
en person får en rörelsenedsättning i en såpopera gestaltas de, åtminstone hit-
tills, nästan undantagslöst i form av att personen är rullstolsburen.

En vanlig vecka vårvintern 1998
Om man studerar SVT:s utbud under en vanlig vecka (1998-02-03 - 1998-
03-08) så visar det sig att antalet program som till sitt innehåll tar upp han-
dikappfrågor och/eller där funktionshindrade personer deltar inte är fl er än 
ett. Det är ett inslag ur Släng dig i brunnen där Jesper Odelberg håller en 
monolog (1998-03-05). 

När det gäller tillgänglighet för, i första hand, hörselskadade är siffrorna 
högre. Varje vardag sänds Nyhetstecken, ett fem minuter långt teckentolkat 

5 Programmet sänds varje lördag men det kom med i mitt urval endast en gång.
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program med allmänna nyheter, m a o inte nyheter som är av specifi kt 
intresse för hörselskadade eller andra människor med andra typer av funk-
tionshinder. Varje lördag sänds dessutom ett en-timmesprogram som heter 
På teckenspråk. Där ingår både allmänna nyheter och ett 15-minuters avsnitt 
med inslag speciellt riktade mot frågor som gäller hörselskadade. I den delen 
av programmet är dessutom samtliga reportrar hörselskadade.

Slutligen när det gäller textningen av program har ett stort antal program 
hunnit textats redan till första sändningstillfället (public service-uppföljning 
1999). Nästan alla program hinner man texta förutom de direktsända. 
Utvecklingen går mot allt fl er textade program. Antalet program som textas 
ökar framförallt genom de service-repriser som sänds på eftermiddagarna, 
berättar Annica Fors, chef för programtextningsenheten (1997-10-27). 

Sammanfattning och kommentar
Sammanfattningsvis kan man således konstatera att dels har andelen pro-
gram och inslag om och med funktionshinder, handikapp och funktions-
hindrade personer ända sedan TVs barndom legat relativt konstant och dels 
är många programkoncept och representationsstrategier relativt oförändrade 
idag jämfört med svensk public service-TV:s offi ciella start 1956. 

Vi talar om promille av SVT:s totala sändningstid när det gäller andelen 
program och inslag om och med funktionshinder och funktionshindrade 
personer. De allra fl esta program härrör från faktagenrer och av faktapro-
grammen är varje år närmare 50 % från nyhetsinslag. Funktionshindrade 
personer själva deltar i närmare 3⁄4 av de program och inslag som rör handi-
kappfrågor och det har i princip sett likadant ut över tid. När det gäller före-
komsten av funktionshindrade kvinnor respektive män överstiger andelen 
män andelen kvinnor. Jag kan dock inte iaktta någon skillnad mellan vilka 
typer av funktionshinder som kvinnor respektive män gestaltar i program-
men. Ett och samma funktionshinder illustrerades lika ofta av en man som av 
en kvinna. Tittar man slutligen på icke-handikapp-rubricerade program visar 
det sig att det är ytterligt sällsynt att personer medverkar som har på något 
sätt synliga funktionshinder.

Men det är långt ifrån enbart antalet sända program eller den mängd pro-
gram som är uppbyggda efter ett och samma programkoncept som är vik-
tiga för en studie av hur funktionshinder och handikapp representeras i SVT. 
Programinnehållet och hur det berättas är av väsentlig betydelse i samman-
hanget. I nästa kapitel ska vi titta på TV-berättandet.
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6 TV-berättandets former

Vilka betydelser av handikapp och funktionshinder skapas genom olika 
berättarstrategier och tekniker? 

Inte bara innehåll utan även den form innehållet presenteras i har bety-
delse för vilka innebörder som konstrueras av begreppen funktionshinder, 
handikapp, funktionshindrade personer samt olika syskonbegrepp. Mass-
kommunikationsforskarna Olle Findahl och Birgitta Höijer (1984) talar i 
sin begriplighetsforskning om att det förvisso är innehållet som har störst 
betydelse för vilka betydelser en medietext kan anta men att dess form långt 
ifrån är betydelselös (se även Norman Fairclough 1995 a, b). Begreppet 
form består i det här sammanhanget av ett fl ertal komponenter varav jag 
främst studerar berättarstrategier och tekniker eftersom det är en aspekt av 
medieberättelsers form som antas ha stor inverkan på de betydelser som 
medieinnehåll kan anta vid sändarens kodning och mottagarens avkodning. 
Berättandets betydelse för att öppna respektive begränsa möjliga tolkningsal-
ternativ har diskuterats av t ex Dahlgren (1995), Israel (1991) och Berglund 
& Ljuslinder (1999). 

Det fi nns dock vissa svårigheter behäftade med att studera hur texter berät-
tas. Det är inte så lätt att i ett konkret program skilja mellan vad som är 
dess innehåll och vad som är dess form. I teoretiska resonemang kan man 
göra den åtskillnaden, men empiriskt är innehåll och form oupplösligt för-
bundna. 

TV-berättelsers uppbyggnad
Medieberättelser är i huvudsak uppbyggda efter det som brukar kallas tra-
ditionellt berättande, vilket enligt bl a Israel (1991) tar sin utgångspunkt i 
Aristoteles tankar om det klassiska dramat1. Aristoteles idé var att ett drama 
skulle innehålla fem delar. Först ett anslag där personer och huvudkonfl ikt 

1 Dramat är tillsammans med epiken och lyriken en av tre litterära grundformer (Svenskt Litteratur-
lexikon, 1970). Det mest kännetecknande för var och en av dessa grundformer, som avser hur texter 
berättas och framförs, brukar anses vara att dramat gestaltar ett handlingsförlopp i form av scener, 
akter och repliker; att epiken på vers eller prosa, och i form av en berättarröst, återger en handling och 
att lyriken gestaltar det känslocentrerade, personligt upplevda, fristående från tids- och rumsaspekter. 
Innebörden i dessa tre litterära genrer har vidgats i takt med uppkomsten av diverse blandformer. 
Begreppet traditionellt berättande som man idag ofta stöter på inom medieforskningen (t ex hos Fiske, 
1987; Israel, 1991) bygger på föreställningen om att den vanligast förekommande berättarformen i 
allmänhet och i medierna i synnerhet härrör ur det klassiska dramats struktur.
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presenteras. Därefter en upptakt där huvudkonfl ikten trappas upp och ett 
klimax där konfl ikten når sin höjdpunkt. I en nedtoningsfas slutligen får 
konfl ikten sin lösning och i avslutningsfasen sker en avrundning och utvär-
dering (Stolpe, 1994). Det klassiska dramats delar har i senare tider, sedan 
Aristoteles idéer övertagits och börjat användas som analysmodell för berät-
tarstrukturer, kommit att kallas linjärt, eller traditionellt, berättande. 

Vladimir Propp (1968) är den som har utarbetat den kanske mest kända 
metoden för att analysera en berättelses struktur och dess beståndsdelar. Han 
studerade ryska folksagor och fann i dem en gemensam struktur som byggde 
på att samma funktioner återfanns i samtliga sagor. Med funktion menade 
han händelser som ingick som delhandlingar i händelseutvecklingen. Han 
fann att åtminstone ryska folksagor bestod av 31 olika funktioner som utför-
des av olika aktörer, bl a hjälten, skurken, offret, hjälparen och prinsessan. 
Propps modell, framförallt hans analys av berättelsers aktörer, rollbesätt-
ningen, har spridits till ett fl ertal discipliner och använts i ett stort antal 
undersökningar och på långt fl er typer av berättelser än folksagor. 

De beståndsdelar hos traditionella berättarstrukturer som anses ha störst 
inverkan på vilka betydelser berättelser kan anta är händelse, konfl ikt och 
kausalitet (Bal 1985: 5; Grimes 1977:124; Chatman 1978), varav kausalitet, 
när händelser beskrivs i termer av orsaker och konsekvenser, enligt bl a Israel 
(1991), framhålls som den mest väsentliga. Men även annat, som vem som 
uttrycker ett synsätt, en åsikt e dyl, själva berättarrollen, har i en empirisk 
undersökning av Berglund & Ljuslinder (1999:148) visat sig ha minst lika 
stor betydelse. 

Det linjära och det icke-linjära berättandet
Det linjära berättandet är utan tvekan det vanligaste sättet att strukturera 
mediehistorier om funktionshinder, handikapp och människor med funk-
tionshinder i Sveriges television, oavsett genre, och i det här avseendet har 
det inte skett någon förändring över tid. Det fi nns i dessa program, i princip 
alltid, en kronologisk ordning, en början och ett slut. Kausaliteten är också 
för det mesta både tydlig och individuell. Med individuell kausalitet menar 
jag det som Israel kallar psykologiserad kausalitet (1991:103), dvs att för-
utom att en berättelse beskrivs i termer av orsaker och konsekvenser, kopplas 
också kausaliteten till enskilda personer, till någon eller några av aktörerna. 
En berättelses kausalitet kan enkelt beskrivas som att händelser och skeenden 
orsakas av andra skeenden samt att varje händelse medför konsekvenser som 
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i sin tur orsakar nya händelser. Man skulle kunna säga att berättelsen förs 
framåt av frågor som alla får sina svar på det kausala sambandets stig och 
efterhand begränsas mottagarnas tolkningsutrymme alltmer för att slutligen 
leda fram till ett enda möjligt, oundvikligt, nödvändigt slut (Israel 1991; 
Berglund & Ljuslinder 1999:41).

I Lars Mullbacks dokumentärfi lm Anklagelser (1998-01-20) är kausalite-Anklagelser (1998-01-20) är kausalite-Anklagelser
ten central för berättelsens dramaturgi. Anklagelserna riktas mot landstingen 
som inte bekostar en behandlingsmetod för cp-skadade personer - konduktiv 
pedagogik - som enligt Mullback visar upp fantastiska resultat. Barn lär sig 
att gå på bara några veckor. Landstingens ovilja och socialpolitiskt ofl exibla 
attityder ställs mot konsekvenserna för de cp-skadade personer som sökt 
behandlingen: vanmakt, utlämnande, beroende och utsatthet. I en scen får 
ett habiliteringsteam, i synnerhet en överläkare, personifi era de anklagade. 

Lars Mullback sitter tillsammans med habiliteringsteamet i ett samman-
trädesrum och scenen börjar med att Mullback ber teamet kommentera den 
konduktiva pedagogiken som behandlingsmetod.

Lars M: I Nässjö lärde sig en pojke gå på fyra veckor. Är det sant?
Överläk: Vi kan inte stå här och diskutera enskilda barn när inte föräldrarna 

är med.är med.är med
/---/(I nästa scen har Lars Mullback hämtat pojken och hans mamma)
Lars M: Här är Jonathan och nu är teamet fulländat för nu har vi en förälder 

här också och ni får gärna fråga henne vad hon tycker och vad hon tycker att hon 
har haft för nytta av det här.

Överläk: [lång tystnad] Vi tar en paus. [reser sig och går].
Läkaren anklagas här i ord och bild för sin ovilja att kommentera konduk-

tiv pedagogik trots att alla formella åtgärder har vidtagits för att ett samtal ska 
kunna äga rum.

En annan av de mest kännetecknande egenskaperna i ett linjärt berät-
tande är konfl ikter. De är navet och själva motorn i berättelsen. Sannolikt 
skulle många händelser, skeenden och fenomen aldrig ha producerats eller 
sänts om de inte hade innehållit en konfl ikt. Ett exempel är ett inslag i Rap-
port (1996-02-29), om en funktionshindrad invandrarkvinna som har fått port (1996-02-29), om en funktionshindrad invandrarkvinna som har fått port
ett utvisningsbesked. Hennes funktionshinder betraktas inte av beslutande 
myndighet som någon förmildrande omständighet trots att kvinnan uppger 
att hon i sitt hemland varken kommer att få någon vård eller kunna bli del-
aktig i samhällslivet. Konfl ikten står mellan henne och byråkratiska regler. 
Om kvinnan hade fått besked från Invandrarverket att hon skulle få stanna 
i Sverige, dvs att det inte fanns någon konfl ikt mellan kvinnans önskan och 
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myndighetsbeskedet, är således min hypotes att inslaget aldrig skulle ha 
sänts. 

I många av de program där det vid en första anblick inte verkar fi nnas 
någon uppenbar konfl ikt, har denna beståndsdel ändå inte uteslutits. Den 
har i stället transformerats en aning i den mix som har uppstått mellan den 
traditionella, linjära berättarstrukturen och journalistiska sändningsvärde-
ringsregler 2. Essensen i en konfl ikt fi nns ändå kvar när ett program kommer 
till den punkt där något oväntat, exceptionellt eller avvikande inträffar, några 
av sändningsvärderingsreglernas viktigaste punkter och det som Todorov 
(1977) betecknar som ett brott i en berättelses initialt antagna jämvikt. De 
konkreta uttrycken i programmet kan dock vara mer subtila än en uppenbar 
motsättning. Ibland förekommer gåtan som dramaturgisk iscensättning av 
jämviktsbrottet. I Aktuellt (1996-04-18) förekommer ett nyhetsinslag om en 
framgångsrik slagverkare. I studioreportrarnas påannonsering av det fi lmade 
inslaget sägs att Evelyn Glennie är en av världens främsta slagverkare … trots 
att hon har ett för musiker mycket ovanligt handikapp. Ingenting nämns om 
vad …det ovanliga består i. I den fi lmade sekvens som följer får tittarna se …det ovanliga består i. I den fi lmade sekvens som följer får tittarna se …det ovanliga
kvinnan i aktion men det framgår inte genom något iakttagbart tecken att 
hon har något funktionshinder. Via en berättarröst får tittarna återigen höra 
hur speciell hon är, men inte varför. Först i slutet av inslaget kommer gåtans 
lösning; kvinnan är döv. Det jämviktsbrott som iscensattes via gåtan var avvi-
kelsen från det kulturellt defi nierade normala, att en slagverkare måste höra 
för att kunna utöva sitt yrke. 

Det är ovanligt med någon annan berättarstruktur än den linjära. Rik-
tigt tydligt uttrycks den icke-linjära berättarstrukturen, såsom Israel (1991) 
defi nierar den, endast i ett enda program under hela den undersökta tids-
perioden. Programmet heter Outside in eller, översatt till svenska, Dansa 
med rullstolar (1996-03-21). Det är en dansföreställning som framförs av med rullstolar (1996-03-21). Det är en dansföreställning som framförs av med rullstolar
en grupp bestående av sex personer, tre icke-funktionshindrade och tre rull-
stolsburna personer. Enklaste sättet att beskriva programmet är att utgå från 
vad det inte är, dvs hur det skiljer sig från det linjära berättandet. Det bygger 
inte på någon linjär, sekventiell handling utan berättelsen är uppbyggd kring 

2 Begreppet sändningsvärderingsregler har jag ursprungligen hämtat från begreppet nyhetsvärderings-
regler som är överenskommelser journalister har arbetat efter i princip sedan dagspressen fi ck karaktä-
ren av massmedium. De norska forskarna Johan Galtungs och Marie Ruges (1968) klassifi cering av 
nyhetsvärderingsregler från 1960-talet är fortfarande den mest refererade. Författarna menar att medi-
erna söker efter och publicerar det ovanliga, det sensationella, det uppseendeväckande och det avvi-
kande. Jag menar att samma principer är mer eller mindre vägledande i samtliga genrer i samtliga 
massmedier och väljer därför att kalla begreppet sändningsvärderingsregler.
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ett tema, ett förhållande, en känsla. De olika scenerna upprepar på olika sätt 
temat. Här fi nns ingen början, inget slut, ingen tid, inga samband, inga för-
klaringar eller lösningar. 

Relationen mellan programtitlar och innehåll 
I program som påannonseras och rubriceras som handikapprogram fi nns det 
anledning att fundera över vad relationen mellan programmet titel och inne-
håll kan tänkas ha för inverkan på de betydelser som skapas hos det/de som 
benämns funktionshinder, handikapp och funktionshindrade personer. 

I aktualitetsmagasin och nyhetsprogram (Aktuellt, Rapport) är relationen 
mellan programtitel och innehåll neutral och säger inte någonting om synen 
på funktionshinder, handikapp eller funktionshindrade personer. I många 
handikapprubricerade program däremot ger titlarna en tydligare vink om 
vad som betraktas som centralt i berättelsen än vad innehållet gör. Innehål-
let är en relativt allmän hållen berättelse men titeln fäster ögonen på, och 
lyfter fram, en speciell sekvens eller detalj. I dokumentären De första stegen
(inspelad 1947-1948, exakt sändningsdatum framgår ej) visas olika exem-
pel på vård, sysselsättning och träning av funktionshindrade personer, men 
titeln lyfter fram och betonar en liten sekvens av programmet där en pojke 
får hjälp att träna sig att gå med hjälpmedel. Han tar några trevande steg och 
samtidigt spricker hans ansikte upp i ett stort leende. Varför lyfts den här 
fi lmsekvensen upp till programrubrik? Var programmets syfte att i allmänna 
ordalag visa på vård och träning för funktionshindrade personer eller att lyfta 
fram att följderna av vård och träning är att funktionshindrade personer ges 
möjligheter att återfå funktioner som betraktas tillhöra det/de normala? Ett 
annat exempel är programmet Den mänskliga tekniken (1967-09-18), med 
undertiteln Reportage av Bengt Feldreich om samarbete mellan specialister för 
att hjälpa rörelsehindrade. Rubriken andas en respektfull beundran dels för 
vad tekniken kan åstadkomma och dels för vad samhället gör för funktions-
hindrade personer. Tekniken ges i titeln företräde framför de människor som 
ska använda sig av den. Innehållet däremot består av en serie uppvisningar 
av funktionshindrade personer som använder diverse hjälpmedel. Ytterligare 
ett exempel är dokumentären En förlamande sekund (1986-09-11) som En förlamande sekund (1986-09-11) som En förlamande sekund
handlar om hur en förlamad man har ordnat sin tillvaro så att han kan leva 
ett liv lika ”normalt” som en icke-funktionshindrad persons liv. Men som 
en bakgrundsmusik klingar programmets ödesmättade titel som antyder att 
mannens liv för all framtid är förändrat. Reportaget Porslinsmannen (1996-
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08-20) är också ett exempel på samma sak. Programrubriken antyder att 
tittarna kommer att få stifta bekantskap med en man som är lika skör och 
lika lätt kan gå sönder som porslin, dvs en annorlunda person, men själva 
programmet är en uppvisning i hur Christian Svärdh lever sitt vardagsliv efter 
normerna för det normala. 

Det förekommer också exempel på program med tydlig överensstämmelse 
mellan titel och innehåll. I reportaget Trösklar. Stadsmiljö och rörelsehindrade 
(1968-11-24) kritiseras de hinder i stadsmiljöns utformning som försvårar 
tillgängligheten för personer med funktionshinder. Programmet relaterar 
de fysiska hindren i miljön, till en paragraf i Bygglagen som gäller byggnads 
tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga samtidigt som en arkitekt tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga samtidigt som en arkitekt tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga
intervjuas om … vilka detaljer som skulle kunna förändras för att en vanlig 
bostad bättre skulle passa även en rörelsehindrad. Ett annat exempel är program-bostad bättre skulle passa även en rörelsehindrad. Ett annat exempel är program-bostad bättre skulle passa även en rörelsehindrad
met Bara för att jag är bunden till en rullstol (1978-07-12) som är ett program Bara för att jag är bunden till en rullstol (1978-07-12) som är ett program Bara för att jag är bunden till en rullstol
i serien Sporttimmen. Där berättas själva fortsättningen på titeln. Bara för att 
jag är bunden till en rullstol… behöver inte det betyda att funktionshindret är ett 
hinder i min idrottsutövning. hinder i min idrottsutövning. hinder i min idrottsutövning Se själva, jag är med i handikapp-OS, säger den Se själva, jag är med i handikapp-OS, säger den Se själva, jag är med i handikapp-OS
funktionshindrade idrottsutövaren i programmet. 

Genreindelning och genreförväntningar
TV:s produktioner klassifi ceras och defi nieras för det mesta i termer av genrer 
såsom västern, gangster, såpoperor, situationskomedi, nyheter och dokumen-
tärer. TV-utbudet är på det hela taget mycket genrebundet. Endast ett fåtal 
program faller utanför etablerade kategorier. Genre är det franska ordet för 
art, slag eller sort men ordet härstammar från det latinska genus - släkte. 
Genreindelningar användes redan under antiken som ett sätt att klassifi cera 
och systematisera litterära verk i epik, lyrik och dramatik vilka ansågs vara 
grund- eller naturformer av eviga idéer. Den litterära genreindelningen kom 
sedermera att fungera som en form av föreskrifter för hur olika genrer borde 
vara beskaffade, s k genreideal. Filmens genreindelningar kom i mycket att 
likna den litterära medan däremot TV:s indelning mer är baserad på pro-
gramproduktionen, dvs genrerna motsvarar olika programformer (Dahlén, 
1991:2). Byggstenarna i genrerna är gemensamma konventioner och liksom i 
litteraturen så fungerar TV:s genrer som mallar för programmens utformning 
och vägleder således producent och författare likväl som publiken som en 
sorts etikett på hur ett visst program som hör till en viss genre ska produceras 
och tolkas, en sorts …interpretive contract between text and reader (Livings-
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tone, 1996:109). Man kan fundera över om det kan vara så att produktioner 
som inte följer genre-reglerna helt enkelt inte accepteras som tänkbart att visa 
i SVT. Om det förhåller sig så, vilka är i så fall argumenten?

Funktionshinder, handikapp och funktionshindrade personer förekommer 
inte mer än i ett fåtal genrer. Relativt vanligt förekommande är det i nyhets- 
och faktaprogram och direkt sällsynt är det i humorprogram, frågesporter 
och doku-såpor men ännu förekommer det bara i liten utsträckning i såpor. 

Under 1950-talet sändes överhuvudtaget inte så många andra genrer än 
aktualitetsprogram och en motsvarighet till biografernas husmorsfi lmer, s k 
hem- och familjeprogram (Kleberg, 1999). Funktionshindrade förekom i 
princip enbart i aktualitetsprogrammen förutom också någon enstaka gång 
i en husmorsfi lm. I Charlotte Reimerssons konsumentupplysningsprogram 
Familjefönstret (1959-11-17) berättar t ex Familjefönstret (1959-11-17) berättar t ex Familjefönstret en invalidiserad husmor om hur 
hon klarar sin vardagstillvaro. 

Under 1960-talet utökades antalet genrer men funktionshinder, handi-
kapp och funktionshindrade personer förekom fortfarande nästan enbart i 
nyhets- och faktaprogram. Det dyker under 60-talet dock upp en ny genre, 
sportprogram, där funktionshindrade personer dyker upp i enstaka program. 
I Sportkvarten (1963-03-31) t ex handlar hela programmet om en rörelsehäm-
mad man som sköter det administrativa arbetet på en idrottsförening. 

Att jag inte funnit något exempel från spelfi lmsgenren från 1960-talet kan 
bero på att det inte visades särskilt många spelfi lmer i TV vid den här tiden. 
Filmbolag var rädda för den konkurrens som TV eventuellt kunde medföra 
och vägrade därför att sälja spelfi lmer till TV. Det gick ibland så långt att 
vissa fi lmbolag …strök ordet television ur sina manus och förbjöd scener med 
TV-apparater i bild (Den rörliga bildens århundrade, 2000).

Under 1970-talet ökar dokumentärprogrammen som illustrativt sätt att 
berätta speciellt om samhällsorättvisor (op cit). Dessutom kommer de första 
s k magasinsprogrammen med blandat innehåll, lättsam underhållning och 
seriösa samhällsdebatter såsom Sveriges Magasin och på lördagarna Gomorron 
Sverige. Man kan säga att magasinsprogrammen var föregångarna till 1980- 
och 1990-talens caféprogram3. Magasinen var program som sändes tidigt på 
kvällen och innehöll en blandning av underhållnings- och aktualitetsinslag 
som presenterades i en avspänd, lättsam form. Syftet med magasinsprogram-
men var, enligt Karin Falck (TV-historia 1996-10-06) att locka tittare till just 
den kanalen och få dem att stanna resten av kvällen. Halvsju var det första 

3 Caféprogrammen har sedan 1998 upphört att produceras och sändas.
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och kanske mest kända magasinet. Där ingick då och då reportage om per-
soner med funktionsnedsättningar. Det rörde sig ofta om skildringar av svåra 
livssituationer och ofta var det en form av hjälteinslag där någon trots sitt 
handikapp ändå levde ett ”normalt” liv.

En TV-producerad långfi lm har jag funnit i det insamlade materialet från 
1970-talet. Funktionshindrade i spelfi lmer hade förekommit länge, men 
TV-producerade fi ktionsfi lmer har jag inte tidigare sett förekomma. Den här 
fi lmen är amerikansk och heter Larry (1976-05-01) och bygger på en sann Larry (1976-05-01) och bygger på en sann Larry
historia om Larry som placerades på en institution för utvecklingsstörda. Där 
upptäcker en kvinnlig vårdare att han kan läsa och att han inte är utvecklings-
störd och hon börjar kämpa för Larrys rättigheter till ett värdigt liv utifrån 
hans egna personliga förutsättningar. 

Det är vanligt med sportinslag och sportprogram under 1970-talet och 
bland de s k handikappidrottarna är personer som sitter i rullstol eller är syn-
skadade allra vanligast förekommande. 

De inslag och program som behandlar funktionshinder, handikapp och 
där funktionshindrade personer medverkar under 1980-talet, härstammar 
fortfarande i huvudsak från genrerna nyhets-, fakta-, dokumentär- och 
magasinsprogram. Men ser man till hela årtiondet är representationerna i 
fi ktionsgenrer större än tidigare. Det syns tydligt i s k doku-dramer, alltså 
fi ktion som i viss mån, mer eller mindre, bygger på en verklig händelse. I 
dessa dramer är temana desamma som i faktagenrerna. Därvidlag råder ingen 
skillnad. Det är exempelvis det funktionshindrade hjältebarnet som klarar 
långt mycket mer än vad omgivningen och föräldrarna tror och i fl era pro-
gram fungerar en förälder, oftast mamman, som en hjälpare som tålmodigt 
kämpar och vägrar ge upp och som till slut får sin belöning när barnet visar 
färdigheter och förmågor som ingen hade kunnat ana. I reportaget Hon gav 
aldrig upp (1984-04-06) berättas om en kvinna som har ett funktionshindrat 
fosterbarn och som kämpar för att inte behöva lämna bort barnet till en vård-
institution och i Att inte ge upp (1984-06-19) berättas om en kvinna som har 
ett funktionshindrat barn som hon tränar i att klara sig själv.

1980-talet är vidare det första årtiondet där jag har funnit humorprogram 
och inslag som handlar om handikapp och funktionshindrade personer. 
I programmet Uppåt väggarna (1983-03-20) används humor av Stellan Uppåt väggarna (1983-03-20) används humor av Stellan Uppåt väggarna
Sundahl i en sketch som använder sig av och lyfter fram symtom som kan 
uppstå vid personlighetsklyvning. Syftet verkar inte vara att vända upp och 
ner på fördomar eller med hjälp av humortekniker öka medvetenheten om 
handikappolitiska mål och honnörsord utan helt enkelt att locka till skratt. 
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Dessutom sammanblandas symtom som är vanliga vid diagnosen personlig-
hetsklyvning med schizofreni. 

En man kommer in till en läkare och säger att han ibland inte känner 
sig riktigt som sig själv. Det kan väl inte vara personlighetsklyvning, dok-
torn? undrar han. Två identiskt lika läkare som sitter bredvid varandra svarar 
honom samtidigt med samma ord och samma röst:

- Personlighetsklyvning? Det är ingenting att leka med. Jag tror vi får ta 
en röntgen för säkerhets skull. Syster! Tre likadana sköterskor visar sig och en röntgen för säkerhets skull. Syster! Tre likadana sköterskor visar sig och en röntgen för säkerhets skull. Syster!
svarar doktorn med en mun. Därefter visas en bild av en man som pre-
senteras som professor Ernst Lüritz, expert på personlighetsklyvning, 
eller, … som det heter med ett fi nare ord, schizofreni. Mannen som sitter 
med sin högra sida mot TV-kameran talar med tysk accent och säger:
- Ja, jag vill bara först säga att jag är inte alls expert på schizofreni. Han vänder 
sig så att hans vänstra sida vänds mot kameran:

- Det är jag väl visst det. Vad sitter jag och pratar för skit? Han vänder sig - Det är jag väl visst det. Vad sitter jag och pratar för skit? Han vänder sig - Det är jag väl visst det. Vad sitter jag och pratar för skit?
igen:

- Om jag bara fi ck tala till punkt. Vänder sig:
- Håll käften och lägg mig inte i.
Här används humor tillsammans med direkt oriktiga påståenden och dess-

utom får sjukdomssymtomen fungera som startmotor för att locka fram 
skratt. Sundahl använder i avsnittet humor på funktionshindrades bekostnad 
på ett inte särskilt ansvarsfullt sätt. Någon medveten användning av humorns 
tankeväckande potential fi nner jag inte vid den här tiden 4.

 Liksom på 1980-talet och tidigare årtionden, kan de fl esta program under 
1990-talet om handikapp och med funktionshindrade som medverkande, 
genrebestämmas till nyhets- och faktagenrer. Men det har tillkommit fl er 
TV-sända fi lmer, t ex Den enfaldige mördaren, Född den 4:e juli och Född den 4:e juli och Född den 4:e juli Långt 
borta och nära (Children of a lesser God). Även i de allt mer populära såporna 
ser man mot slutet av 1990-talet då och då att det förekommer rollfi gurer 
som har funktionshinder. Det vanligaste är att en person, som från seriens 
början kunde gå, råkar ut för en olycka och blir sittande i en rullstol. Det 
händer t ex Beatrice i Rederiet (00-08-31). Rederiet (00-08-31). Rederiet

4 För mer läsning om humorns tankeväckande kraft, se Berglund & Ljuslinder (1999).
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Den icke-funktionshindrade kamerablicken 
… general culture misrepresents disabled people in a variety 
of ways. It uses disability for its own purposes … The fi lms 
and plays … are not about our experiences and our concerns; 
rather they are about the way that the non-disabled world 
reacts to disability, what it means to them. Disability thus 
becomes a metaphor, a vehicle for exploring what is of concern 
to non-disabled people.
(Morris, 1997:30)

Det vanligaste i TV-program som handlar om funktionshinder, handikapp 
och personer som har funktionsnedsättningar är att kameraögat ser med den 
icke-funktionshindrades blick, vilket Pointon & Davies (1997), betonar. Det 
har sannolikt sin förklaring i att producenter och reportrar till övervägande 
delen själva är icke-funktionshindrade och att det inte är så vanligt att vare 
sig funktionshindrade personer eller handikapporganisationer rådfrågas inför 
TV-produktioner med handikappteman. Men sannolikt har det också att 
göra med vad det hegemoniska ”allseende” ögat förväntas se. 

Vad kan det då fi nnas för anledningar till att producenter alls visar bilder 
av funktionshindrade personer? Vad är det som gör att programmen anses ha 
ett sändningsvärde och ett tittarvärde? En viktig och i högsta grad påtaglig 
anledning för medieproducenters del är naturligtvis den bindande paragrafen 
i sändningsavtalet med staten. För mottagarna fi nns en motsvarande kultu-
rellt ”bindande paragraf” som stadgar att alla samhällsmedborgare har skyl-
dighet att hålla sig underrättade i samhällsdebatten. Ytterligare en anledning 
kan vara att handikapp och funktionshindrade personer anses ha ett drama-
tiskt värde. Men vad är det som skulle kunna sägas utgöra det dramatiska 
värdet? Ett enkelt svar på den frågan är att den vanligaste föreställningen 
om funktionshindrade är att de representerar De Andra, det avvikande (Gus-
tavsson, 1998:19) vilket dessutom överensstämmer med att formella och 
informella sändningsvärderingsregler lägger tonvikten på det annorlunda, 
det exceptionella och det unika (Galtung & Ruge 1968). Men varför skulle 
det avvikande ha ett dramatiskt värde? Frågan kan, åtminstone till viss del, 
förstås med hjälp av begreppet attityder.

Många icke-funktionshindrade människor som möter en funktionshin-
drad person reagerar med olust och spontant avståndstagande, menar Bo 
Andersson (1993). Man brukar förklara det här avståndstagandet, fortsätter 
han, med att det hos den icke-funktionshindrade uppstår en spontan känsla 
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av främlingskap, en funktion av vår rädsla för det okända. Rädsla för olikhet 
kan förklara många attityder gentemot funktionshindrade personer. Det man 
är rädd för stigmatiserar och undviker man ofta och försöker ibland förgöra. 
De upplevda likheterna kan ibland också bli för stora och väcka både olust 
och ångest. När den icke-funktionshindrade möter en avvikande person 
ställs hon inför ett uppenbart och iögonenfallande släktskap som hon inte 
gärna vill kännas vid. Hon vill inte ställas öga mot öga med sin egen poten-
tiella möjlighet att själv en dag bli en avvikande person. Men, och det är 
här som det dramatiska värdet kan tänkas ligga, det skrämmande kan också 
fascinera. Martin Norden (1994:6) menar att funktionshindrade personer 
för icke-funktionshindrade förkroppsligar det paradoxala i att vara både ett 
objekt för önskan och lust och ett objekt för skrämsel. Den rädsla vi utsätter 
oss för skulle vara outhärdlig om den vore permanent, men när den förekom-
mer i TV, på distans, kan vi kan stänga av den när vi vill och därmed blir den 
kontrollerbar för oss. Därmed kan icke-funktionshindrade ge efter för lusten 
att titta utan att känna olust och ångest. Man behöver inte ens titta i smyg, 
vilket man i det verkliga livet gör eftersom man har fått lära sig att det kor-
rekta synsättet och uppträdandet är att bemöta funktionshindrade personer 
som i första hand människor och att yttre avvikelser är något man inte bör 
uppmärksamma, inte bör ”se”.

Det är framförallt funktionshindrades kroppar som kameraögat ”ser” och 
som TV-tittarna inbjuds att titta på. Det är här Nordens resonemang (op cit) 
om lusten att titta i kombination med rädslan för det avvikande kommer 
tydligast till uttryck. Långa, närgångna sekvenser med deformerade, nakna, 
kroppar är inte ovanligt och det har inte skett någon märkbar förändring 
över tid när det gäller att visa, att titta. Däremot har de sätt på vilka kameran 
tittar på kropparna förändrats. I några inslag och program från 1970-talet, 
t ex i Fokus (1976-02-25), följer kameran med in i ett duschrum där funk-Fokus (1976-02-25), följer kameran med in i ett duschrum där funk-Fokus
tionshindrade personer sitter nakna på en bänk, uppradade, i väntan på sin 
tur. Ett så uppenbart respektlöst beskådande förekommer inte vare sig under 
1980- eller 1990-talen, även om nakna, avvikande, kroppar fortsätter att 
vara av stort intresse för kameraögat. I ett program i en reportageserie om 
musikprofi ler, Sätt allt på spel med Jeffrey Tate (1988-05-20), följer kameran Sätt allt på spel med Jeffrey Tate (1988-05-20), följer kameran Sätt allt på spel med Jeffrey Tate
efter dirigenten Jeffrey Tate in i badrummet. Kameraögat visar Tates nakna 
överkropp. Kamerans blick möter hans ansikte genom en badrumsspegel 
men kameran tittar samtidigt på Tates, mot kameran riktade, sneda rygg 
med en stor puckel. I programmet om Christian Svärdh, Porslinsmannen
(1996-08-20), förekommer en liknande scen. I en lång sekvens visar kameran 
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Christian i badrummet när han sitter framför badrumsspegeln och rakar sig. 
I närgångna bilder visas Christians nakna överkropp med de små, vanställda, 
delvis orörliga armarna. 

Vem talar
Det är långt ifrån självklart att funktionshindrade personer själva eller 
handikapporganisationer ges talutrymme i SVT:s program, än mindre ges 
möjlighet att föra sin egen talan. Mötet med Frank Ulmer Jörgensen, chefs-
konsulent i LEV: Livskvalitet, Egenkultur og Værdighed for udviklingshæm-
mede (2000-10-05), gav mig dock anledning att nyansera slutsatsen att 
funktionshindrade och handikapporganisationer inte gesinte ges talutrymme. Frank 
Ulmer menar att handikapporganisationer ofta blir felciterade och intervju-
ade istället för att själva få tala och att de därför inte strävar efter att delta i 
medieproduktioner utan hellre väljer att föra sin debatt i andra fora. 

Den allra vanligaste iakttagelsen som inte är särskilt överraskande, är att 
reportrar och icke-funktionshindrade experter av olika slag talar om handi-
kappfrågor och att huvudpersonerna själva lyser med sin frånvaro eller har 
funktionen av staffage. Den, för det mesta, osynliga berättaren intar ofta 
en allvetande, utanförstående position som om hon hade fullständig över-
blick över händelseförloppet, dess konsekvenser och kontext. Som TV-tittare 
försätts man, med berättarröstens hjälp också i ett gynnat, prioriterat, betrak-
tande åskådarläge.

Reportrarnas berättarroller tar sig olika uttryck men det gemensamma är 
att berättaren talar om för tittarna vad de ska, eller bör, se. Den position som 
berättaren intar och i vilken utsträckning hon gör sig till tolk för de bilder 
och fi lmsekvenser som visas kan således antas väsentligt inverka på vad som 
berättas. 

Icke-funktionshindrade talar

Ett vanligt sätt att berätta är att berättarrösten i efterhand läggs ovanpå en 
fi lmsekvens, en voice-over. Särskilt ofta förekommer det i nyhets-, fakta- och 
magasinsprogram och det är lika vanligt på 1950- som på 1990-talet. Ibland 
avbryts den pålagda berättarrösten av korta partier med autentiskt ljud, ofta 
i form av korta intervjusvar från någon av de personer som visas i bild. 

I Tekniskt magasin (1987-05-10) visas en elektronisk brevlåda som man 
vare sig behöver syn eller hörsel för att kunna läsa av meddelanden ifrån utan 
det enda man behöver är känsel. Meddelandena skrivs nämligen ut i punkt-
skrift. Inslaget visar hur brevlådan fungerar tekniskt, men programledaren 
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lägger till följande ord allra sist i inslaget: Och några som är tacksamma för att 
med datorns hjälp få hjälp att komma ut i världen, är självklart våra handikap-
pade medborgare. Här lyfts funktionshindrade fram som personer som är mer 
eller mindre isolerade, som det är synd om och som med hjälp av den elektro-
niska brevlådan skulle kunna komma i åtnjutande av omvärldskontakt. Ett 
synsätt som inte självklart vilade över inslaget förrän det uttalades.

Inslaget om Barbro Lanz, i Rapport (1996-02-01), handlar om en för-Rapport (1996-02-01), handlar om en för-Rapport
ståndshandikappad kvinna som hållits gömd av sin mor och därför inte varit 
känd av Försäkringskassan. När modern nu har avlidit berättas det att Barbro 
Lanz för första gången i sitt 51-åriga liv ska få de bidrag hon är berättigad 
till. En berättarröst ligger över det fi lmade inslaget och talar om vad det är 
vi ser, eller rättare sagt, vad det är vi bör se. Barbros funktionshinder syns 
t ex inte på henne men det lägger berättarrösten till genom att säga: Hon har 
alltid varit lite udda, men glad och utåtriktad. Han fortsätter alltid varit lite udda, men glad och utåtriktad. Han fortsätter alltid varit lite udda, men glad och utåtriktad Förståndshan-
dikappet har följt henne hela livet, även om det inte synts utanpå. Hon var en 
vacker ung kvinna. Det ligger nära till hands att tro att berättaren menar att 
förståndshandikappade personer inte skulle kunna vara vackra, även om det 
säkert inte är avsikten med uttalandet. Icke desto mindre är den här typen 
av uttalanden vanliga, de som trots goda och seriösa intentioner kan befästa 
rådande synsätt, föreställningar och bemötanden.

Ett annat sätt att berätta är när kamerabilderna explicit talar om för tit-
tarna vad de ser, eller snarare, att det de ser är sant, verkligt. Detta är särskilt 
vanligt i dokumentärfi lmer. Med autentiskt ljud till de bilder som visas fi nns 
större möjligheter att som tittare leva sig in i den fi lmade händelsen, som om 
man stod vid ett genomskinligt fönster. Innehållet framstår som ett direkt 
avtryck, en exakt spegling, av verkligheten och inte som en mänskligt skapad 
social konstruktion.

I dokumentärer från 1970-talet är det här realistiska sättet att berätta sär-
skilt tydligt, nästan drivet till sin spets. I reportaget Frihet, jämlikhet och han-
dikapp (1976-12-14) berättar en kvinna om hur det är att föda och leva med 
ett funktionshindrat barn. I långa sekvenser utan avbrott av fi lmklipp pratar 
kvinnan själv med egna ord. Reportern skjuter bara ibland in någon enstaka 
fråga. En intressant detalj att notera som ytterligare stärker känslan av realism 
och kameran som en spegel, är att samtalet, eller berättelsen, inte försiggår i 
en TV-studio utan i kvinnans kök. Då och då, under pågående samtal, följer 
kameran kvinnan när hon reser sig för att utföra någon vardaglig syssla. Vid 
ett tillfälle reser hon sig från bordet, går fram till kaffebryggaren, lyfter kaf-
fekannan och serverar reportern som säger … tack, det räcker. Kvinnan går 
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tillbaka med kaffekannan, tänder en cigarett och ställer sig under fl äkten för 
att röka, allt medan hennes berättelse fortlöper. 

Påannonsören har en berättarroll som i sammanhanget inte ska underskat-
tas. Hallåmän- och kvinnor samt studioreportrar som introducerar program 
och fi lmade inslag anger många gånger vad som är viktigt och vad man som 
tittare bör uppmärksamma i den efterföljande fi lmsekvensen. Syftet kan vara 
en aldrig så oavsiktlig förberedelse inför ett program eller inslag men betydel-
sen kan bli mer långtgående i och med att vissa tolkningsriktningar anges. 

Ett Aktuellt-inslag (1987-08-02) om en ung pojke som kört omkull med Aktuellt-inslag (1987-08-02) om en ung pojke som kört omkull med Aktuellt
sin motorcykel och därefter blivit förlamad påannonseras med orden Och nu 
ska vi få se ett av semestertrafi kens offer. Därmed har nyhetsuppläsaren defi -
nierat hur vi bör betrakta pojken, som någon det är synd om. Man hade här 
kunnat tänka sig att inslaget likaväl skulle kunna ha påannonserats i termer 
av hur glad pojken är över att han lever, hur väl hans rehabilitering framskri-
der och att han ser framtiden an med tillförsikt. Det fi nns inget i det fi lmade 
inslaget som motsäger en sådan påannonsering. 

Sätt allt på spel med Jeffrey Tate (1988-05-20 855) är ett program som ingår 
i en serie som heter Tre musikprofi ler. Serien handlar således om tre musiker 
och deras musikutövning. Mannen som presenterar programmet om Jeffrey 
Tate säger att Det här programmet ska visa den internationellt kände och efter-
frågade dirigenten Jeffrey Tate. En man som fi nner sin egen väg att besegra sitt 
handikapp och även vinner musikaliska segrar bl a i sin egenskap av ledare för 
Covent Garden-operan i London. Påannonseringen har här lyft fram Jeffrey 
Tates funktionshinder vilket dock inte är av sådant slag att det på något sätt 
påverkar hans dirigentgärning. 

Dokumentären Våran Carmen (1997-02-03) som handlar om repetitioner 
och premiär av Bizets opera Carmen och som framförs av psykiskt funktions-
hindrade aktörer, presenteras av en hallåman på följande sätt: Vi ska ägna oss 
åt musik redan nu. Det handlar om Bizets kända opera Carmen och det är en 
annorlunda uppsättning som gjort stormande succé. Den här ensemblen består 
till huvuddelen av utvecklingsstörda som gör en rollpresentation utöver det van-
liga. I påannonseringen betonas det avvikande. Inne i programmet påpekar 
dock operaproducenten, att i den här föreställningen ska psykiskt funktions-
hindrade som annars bara blir sedda för att de ser annorlunda ut få bli sedda 
för det de är, alltså inte bara som sina funktionshinder. Påannonseringen går 
stick i stäv mot de intentioner Carmens producent hade med föreställningen. 
Hallåans påannonsering är TV-tittarnas första kontakt med programmet och 
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kan därför tänkas ha betydelse för vilka tolkningsförväntningar och föreställ-
ningar som väcks till liv.

Ett exempel på en påannonsering som, snarare än att anvisa en viss 
tolkningsinriktning, lyfter fram ambivalensen inför olika sätt att betrakta 
djurförsök inom forskning, är hämtat från aktualitetsmagasinet Elbyl (1997-Elbyl (1997-Elbyl
02-17). En vegans kritiska inställning till att använda sig av djurförsök inom 
medicinsk forskning ställs mot en tonårig fl ickas hopp om att en dag återfå 
sin rörelseförmåga genom den typ av forskning som använder sig av djur. 
Programledarna presenterar inslagets ämne med en explicit ambivalens:

- Jag tycker liksom att djuren måste offras för forskningen. Det är inget snack 
om saken.

- Nej men allvarligt talat. Får man göra vad man vill med djur bara för att 
man kan?

- Ja [paus, tvekande]- Ja [paus, tvekande]- Ja  Nej.
Den ambivalens som påannonseringen ger uttryck för följer med när insla-

get börjar. Det första intrycket är att också själva inslaget illustrerar en ambi-
valens, dvs att det inte fi nns några givna svar utan att den hållning man intar 
beror på vilken position man betraktar problematiken ifrån. Det är först efter 
att ha sett programmet några gånger som det slår mig att programmet kanske 
ändå tar ställning eftersom veganen och den ryggmärgsskadade fl ickan gestal-
tas helt olika. Det blir tydligt framförallt i bildberättandet där veganen fram-
ställs mot svart bakgrund och i aggressiva aktiviteter till ackompanjemanget 
av hårda, ekande ljud. Man får se pojken gå i en ekande, mörk, gång och 
i nästa sekvens ser man honom slå hårt mot en stor boxboll. I en intervju 
med en representant för Djurens befrielsefront, framställs också en kvinna, 
om inte i svart, så åtminstone i satirisk form.

Kvinnan: Jag har t o m för en massa år sen slutat gräva i trädgården. Du vet, 
när man gör det kommer man ofta på en mask och så delas de i hälften. Jag bör-
jade tycka det där var så förfärligt så jag slutade gräva. 

Reportern: Äter du potatis?
Kvinnan: Potatis?
Reportern: Ja, du vet, någon måste ju ha grävt upp den ur jorden.

Den ryggmärgsskadade fl ickan däremot framställs i kontrasterande solljusa 

miljöer, rosa och vita färger samt till tonerna av populär rockmusik. 
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Funktionshindrade talar

Hur kommer funktionshindrade personers eget tal till uttryck i programmen? 
Om man studerar SVT:s program från 1950-talet fram t o m år 2000 kan 
man iaktta en viss förändring över tid. Dels har fysiskt funktionshindrade 
personer givits en aning större talutrymme över tid och dels har psykiskt 
funktionshindrade, från att inte ens ha visats i bild under 1950- och 1960-
talen, i allt högre grad börjat intervjuas under 1970- och 80-talen men sedan 
under 1990-talet alltmer försvunnit igen från TV-rutan i andra situationer än 
som staffage. En annan iakttagelse är att det antal program där funktionshin-
drade själva berättar om sina livsvillkor eller för sin egen talan, sett över hela 
undersökningsperioden, kan räknas på ena handens fi ngrar och i det fåtal 
program där det förekommer rör det sig enbart om fysiskt funktionshindrade 
personer. 

Under 1950- och 60-talen är det uteslutande personer som har fysiska 
funktionshinder och mycket kroppsligt påtagliga sådana, som gestaltas i pro-
grammen och de talar inte, eller ges överhuvudtaget inte något talutrymme, 
utan fungerar enbart som staffage. 

När man tittar på program från 1970-talet börjar det förekomma att 
funktionshindrade personer själva talar. Det vanligaste är talar, i bemärkelsen 
svarar på reporterns frågor. Egna berättelser om livssituationer och livsvill-
kor förekommer också om än i begränsad omfattning. Det rör sig i dessa 
fall enbart om fysiskt funktionshindrade personer. I Rapport (1976-03-27) Rapport (1976-03-27) Rapport
berättar en cp-skadad man hur han har blivit nekad av sex fl ygbolag att fl yga 
ensam över Atlanten. Han berättar själv om hur kränkande det känns för 
honom men att han inte gett upp utan till slut lyckats hitta ett fl ygbolag som 
lät honom fl yga ensam, vilket dock resulterade i att en resa Stockholm - Chi-
cago tog ett och ett halvt dygn istället för åtta timmar. 

Psykiskt funktionshindrade personer börjar i allt högre utsträckning före-
komma i program och inslag under 1970-talet, möjligen som en följd av den 
nya Omsorgslagen (1968). I enstaka program förekommer det att psykiskt 
funktionshindrade personer intervjuas av en reporter som ställer frågor på 
vilka de funktionshindrade personerna i programmet ges möjlighet att svara 
ja eller nej. I Mittnytt (1977-03-15) visas ett inslag som handlar om Martina Mittnytt (1977-03-15) visas ett inslag som handlar om Martina Mittnytt
som arbetar på en fabrik. Reportern försöker få Martina att tillstå att hon har 
för enkla och tråkiga arbetsuppgifter och med all sannolikhet skulle klara av 
svårare och mer krävande uppgifter om hon blev betrodd och gavs möjlighet. 
Reporterns syfte är säkert lovvärt. Man anar ett försök från hans sida att visa 
att bara för att man är psykiskt funktionshindrad behöver inte det betyda att 
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man kan placeras på arbetsplatser som inte kräver något tankearbete och pro-
blemlösningsförmåga. Men Martina är fåordig. Till slut ställer han ledande 
frågor till Martina på ett sätt som gör att hela intervjun framstår som synner-
ligen konstruerad och inte alls handlar om Martina och hennes erfarenheter 
utan om en icke-funktionshindrade persons åsikter om vad ett meningsfullt 
arbete innebär. 

Reportern: - Tycker du att det här är ett svårt arbete?
Martina: - Nej.
R: - Vad tycker du om det då? Är det jobbigt?
M: - Nej. Det är roligt.
R: - Det ser lite enformigt ut. Du blir inte trött på det?
M: - Nej.
R: - Tycker du att du, ehh, kan det här jobbet ordentligt?
M: - Ja.
R: - Skulle du vilja ha nån annan sorts jobb?
M: - Ja, ibland e nää. 
R: - Ett svårare jobb?
M: - Ja.
R: - Och då blir det lite roligare då?
M: - Ja.
Ännu under 1980-talet utgörs psykiskt funktionshindrade personers talut-

rymme av att svara på en reporters frågor. I dokumentären Steffen och Anny 
och deras vita katt (1988-05-12) intervjuas ett par som har fl yttat från ett och deras vita katt (1988-05-12) intervjuas ett par som har fl yttat från ett och deras vita katt
vårdhem och som nu bor tillsammans i ett eget radhus om sin livssituation. 
Steffen och Anny talar om sitt förhållande, sin integritet och sitt samliv. Men 
på samma sätt som exemplet med Martina från 1970-talet kan betraktas som 
respektlöst för att det inte tog notis om Martinas egna tankar och upplevel-
ser så kan reporterns agerande i det här programmet om Steffen och Anny 
betraktas som respektlöst. Hon tar inte hänsyn till Steffens och Annys inte-
gritet utan ställer intima frågor som aldrig skulle ha ställts vare sig till icke-
funktionshindrade eller till fysiskt funktionshindrade personer. Hon frågar 
vad paret ägnade sig åt första ensamma natten i sitt eget hus.

R: - Var ni helt ensamma i huset ? 
S: - Ja.
R: - Vad gjorde ni då?
S: - Det angår ingen vad jag gör eller inte gör. Vi bestämmer själva vad vi gör. 

Det ska ingen lägga sig i. Ni har ju också en man, så det vet ni väl. Vi gör precis 
samma sak. 
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Med tanke på Steffens svar där han tydligt visar att han förstår att värna 
om sitt privatliv, kan det också tänkas att reporterns övertramp valts ut och 
tagits med i det färdiga programmet för att illustrera att paret numera har ett 
eget liv som de kan stänga dörren omkring, där vare sig vårdpersonal eller 
journalister kan, eller har rätt, att stiga in om de inte är inbjudna. 

Fysiskt funktionshindrade personer däremot berättar under 1980-talet i 
allt högre grad sina egna historier. I både Kasimiira - varför är du så liten
(1987-09-27) och i 16 redan (1986-11-14 220), också det ett reportagepor-
trätt, är Kasimiiras och Eljas egna berättelser voice-over röster till fi lmerna 
om dem själva. 

Till skillnad från 1980-talet förekommer det under 1990-talet i princip 
aldrig att en person som har psykiska funktionshinder själv talar, dvs inter-
vjuas. Utvecklingen har heller inte gått därhän att personer som har funk-
tionshinder i allt högre grad för sin egen talan och gör sina egna program. 
Men allt fi nns i TV. Enstaka exempel fi nner jag där en funktionshindrad 
person för sin egen talan och också själv har producerat program. Anklagelser
(1998-01-20), producerat av Lars Mullback, som själv har en cp-skada, är ett 
sådant exempel. Frågan är om Lars Mullback är den ende TV-program- och 
fi lmmakare vars program och fi lmer sänds i SVT och om så är fallet, varför 
bara han?

Sammanfattning och kommentar 
Inte bara innehåll utan även den form innehållet presenteras i antas ha 
betydelse för vilka innebörder som är möjliga att koda respektive avkoda 
av begreppen funktionshinder, handikapp och funktionshindrade personer. 
Form kan, när det gäller television, avse sändningstid, berättarstrategi, kame-
raperspektiv, ljud, ljus, antal sändningsminuter och TV-rutans tvådimen-
sionella karaktär. Av dessa olika aspekter har jag mest ingående studerat 
berättarstrategier och tekniker eftersom dessa är aspekter av medieberättel-
sers form som tidigare teoretiska resonemang har tillmätt stor betydelse för 
såväl sändares kodningar som mottagares avkodningar (Israel 1991; Dahl-
gren 1995). En av de få empiriska undersökningar som har gjorts av berät-
telsestrategiers betydelser har genomförts av Berglund & Ljuslinder (1999).

I huvudsak är medieberättelser om funktionshinder och handikapp, oav-
sett genre, uppbyggda enligt traditionell berättarstruktur, vilken tar sin 
utgångspunkt i Aristoteles indelning av det klassiska dramats beståndsdelar.



98

Konfl ikter och kausalitet är centrala aspekter av handikappberättelser och 
också dimensioner av traditionell linjär berättarstruktur, som, åtminstone, 
teoretiskt antas ha störst inverkan på vilka innebörder som begrepp kan anta 
vad gäller såväl kodning som avkodning. Förutom detta visar den här studien 
att programtitel, genre, kamerablick, påannonsering och vem som talar är 
faktorer som kan vara väsentliga för vilka betydelser begrepp kan anta. 

Jag menar, liksom Israel (1991:22), att om en viss berättarstruktur uppre-
pas om och om igen, ökar risken för att fastlåsta tankemönster kan skapas hos 
sändare och mottagare, vilka kan bidra till att reproducera hegemoniska dis-
kurser. Om mediehistorier ofta berättas i termer av att det är någon enskild 
person som görs ansvarig för en händelses uppkomst eller konsekvenser, kan 
det resultera i att såväl sändare i kodningsarbetet som mottagarna i avkod-
ningen förväntar sig att fi nna – och också kommer att leta efter – den skyl-
dige personen, även i de fall där en händelses orsaker och konsekvenser inte 
går att hänföra till en person utan ligger på ett strukturellt plan. På detta 
sätt antas den traditionella berättarstrukturen styra kodning och avkodning 
av en medieberättelses innehåll. Den anses rikta in kodningar och avkod-
ningar mot endast en enda möjlig tolkningsriktning. Genom att i berättan-
det besvara alla frågor och dessutom alltid ange endast ett svar, antas den 
traditionella berättarstrukturen skapa en känsla av att en viss händelse med 
nödvändighet följer av en annan. De på detta sätt till synes nödvändiga 
orsakssamband som målas upp leder berättelsen mot en till synes lika ound-
viklig upplösning. Genom att tillstånd och orsaksförhållanden framställs som 
nödvändiga och oundvikliga antas texten utesluta andra möjliga tolkningar. 
Detta skulle kunna tänkas leda till en konserverande tro på att sakernas till-
stånd är av naturen givna och omöjliga att förändra. Rådande maktstruktu-
rer kan komma att betraktas som oundvikliga och inte som skapade sociala 
konstruktioner, vilka, om de synliggjordes, kanske skulle vara lättare att 
förändra.

Man skulle kunna sammanfatta berättandets betydelse för vad som berät-
tas om funktionshinder, handikapp och funktionshindrade personer i föl-
jande citat.

Det mönster som berättelsen lägger över personer, utsagor och skeenden, gör 
det möjligt för journalistiken att kora skurkar och hjältar, att naturliggöra vissa 
diskurser och misstänkliggöra andra, utan att journalisten själv uttalar en enda 
åsikt. (Brune,1997:35).
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7 Normaliseringsuppvisningar

Normaliseringstemats paradox
Normaliseringsuppvisningar, exemplifi eringar av att funktionshindrade per-
soner har uppnått målen för det kulturellt accepterade normala, har varit 
ett dominerande tema i program om funktionshinder, handikapp och funk-
tionshindrade personer ända sedan 1950-talet och har sannolikt hämtat sin 
inspiration från den debatt som ledde fram till att var just integrering och 
normalisering blev de handikappolitiska honnörsorden under 1950- och 
60-talet. Men samtidigt som normalisering som handikappolitiskt honnörs-
ord i första hand användes i en statistisk betydelse, dvs att alla samhällsmed-
lemmar skulle ha möjlighet att få ha mätbart likartade levnadsvillkor, handlar 
normaliseringsuppvisningar i TV-program först och främst om en sorts nor-
mativ normalitet, om vad som i en viss kultur anses vara normalt.

Tideman (2000:53) tar upp tre centrala sätt att betrakta normalitet:
1. Statistisk normalitet.
2. Normativ normalitet. 
3. Individuell eller medicinsk normalitet.
Dessa tre olika synsätt, menar Tideman (op cit), får i sin tur olika betydel-

ser för vad normaliseringsarbete kommer att innebära i praktiken. Det första, 
statistisk normalitet, avser det genomsnittliga och är inriktat på att göra det 
möjligt för individer att leva ett genomsnittligt ”vanligt” liv oavsett om de 
kulturellt är betraktade som sjuka eller friska, funktionshindrade eller icke-
funktionshindrade. Det är inte i första hand den enskilde som ska förändras 
utan levnadsvillkoren, miljön och omständigheterna som ska vara normala, 
dvs likvärdiga den genomsnittliga befolkningens. Det andra begreppet, nor-
mativ normalitet, avser en strävan att uppnå det som betraktas som normalt 
i betydelsen föredömligt, eftersträvansvärt eller önskvärt i det samhälle och 
den tid man befi nner sig i. Det tredje normalbegreppet slutligen, syftar också 
på normativ normalitet, men är dessutom artikulerat med begreppet frisk. 
Ett sjukdomstillstånd betraktas som avvikande och den icke-friska individen 
förväntas på eget ansvar och med samhällets hjälp eftersträva att nå det friska 
normal-tillståndet. 

Problemet är att de olika synsätten ofta sammanblandas och det blir 
därmed oklart vilket normalitetsbegrepp som avses såväl i politisk retorik 
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som när det gäller vilka politiska åtgärder som kan bidra till förverkligandet 
av normalitetsbegreppet. 

 Kontentan av mina empiriska iakttagelser är att även om normaliserings-
uppvisningarnas avsikt är att berätta att funktionshindrade personer i första 
hand är människor så blir den här representationsstrategins funktion att 
funktionshindrade framstår som allt annat än normala. Enligt min mening är 
normaliseringsuppvisningar ett sätt att illustrera handikappolitikens, tillika 
det svenska statsskickets, grundprincip om alla människors lika värde, men 
de riskerar att fungera i diametralt motsatt riktning.

Hur kan en så motstridig avsikt och funktion uppkomma samtidigt? Ett 
sätt att förstå det på är att det uppstår en paradox när programmens sannolikt 
seriösa avsikter att representera handikappolitiska värden möter journalis-
tiska formella och informella regler. När televisionen på olika sätt berättar 
om hur normala funktionshindrade personer är kan bilden inte bli annat än 
den rakt motsatta, dvs att funktionshindrade personer framstår som avvikare, 
eftersom utgångspunkten i programmen, i enlighet med reglerna för vad 
som är sändningsvärt, inte är att den funktionshindrade personen självklart 
betraktas som normal utan att det normala hos personen måste beskrivas, 
lyftas fram, nomineras. Enligt Cultural Studies-traditionen är det som exno-
mineras det för-givet-tagna, överenskomna, medan det som nomineras är det 
avvikande, det annorlunda (se bl a Fiske 1987). Medieberättelserna defi nie-
rar således inte funktionshindrade personer som normala i sig utan tar sin 
utgångspunkt i att funktionshindrade är avvikande och annorlunda, men att 
det avvikande i enlighet med offi ciell handikappolitik och SVT:s sändnings-
avtal med staten genom programmens pedagogik ska leda TV-tittarna mot 
att betrakta funktionshindrade som normala. Paradoxen ligger således i att 
funktionshindrade personer via normaliseringsuppvisningar aldrig kan fås att 
framstå som normala. Ju mer man talar om hur lika funktionshindrade och 
icke-funktionshindrade är, menar Jesper Odelberg i Aftonbladet (1999-10-
01), desto mer framträder olikheterna. Säger man tillräckligt ofta till en person 
”Du är precis som andra”, då börjar personen förstå att han inte är som andra.

Normalitetsmarkörer
De huvudsakliga markörerna för normalitet som jag har funnit i TV-pro-
grammen är att ha en biologiskt hel kropp och att själv kunna förtjäna sitt 
uppehälle, att ha ett arbete. Andra markörer som används är boende och 
familj, även om dessa är långt mycket mer sällsynta än kroppsligt utseende 
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och försörjningsförmåga. Däremot ser man sällan bot eller socialt liv som 
markörer för funktionshindrades normalitet. Här kan det vara på sin plats 
att fundera över om det fi nns gränser för hur ”normala” funktionshindrade 
egentligen anses kunna bli? Finns det kanske alltid kvar några områden dit 
den icke-funktionshindrade normen inte ger funktionshindrade personer 
tillträde för att gränsen mellan det normala och det avvikande ändå ska 
kunna upprätthållas? 

Redan under 1950-talet var normaliseringsuppvisningar det vanligast 
förekommande temat bland handikapprogram och den vanligaste norma-
litetsmarkören var arbete. Programmen handlade om funktionshindrade 
personer som klarade av att utföra arbeten som inte förväntades av dem 
enligt den tidens synsätt. I Veckorevy (1956-04-09) berättas det om en för-
lamad man som har ett arbete som ingenjör. De handlar också om personer 
som med hjälpmedel av olika slag, t ex en ledarhund, kan klara av att utföra 
vardagliga sysslor utanför hemmet som att gå och handla. Vidare visas inslag 
där funktionshindrade personer utför aktiviteter som, om de hade utövats 
av icke-funktionshindrade personer, inte alls skulle ha uppmärksammats av 
den, vanligast förekommande, journalistiska diskurs som kännetecknas av 
formella regler för vad som är att betrakta som sändningsvärt. Ett exempel 
är hämtat från Familjefönstret (1959-11-17). Där visas en kvinna som sköter 
husmorssysslor från en rullstol och i Blunda ett ögonblick och tänk (1953) 
skriver en blind kvinna ut brev efter diktafon, en man svarvar revolvrar och 
en annan gör korgar. Inslagens sändningsvärde kan antas ligga i att visa att 
personerna klarar av dessa arbeten trots att de är synskadade.

Hjälpmedel framställs ofta som medlet för att nå ett normalt liv och en 
identitet som normal som man inte anses ha i sig själv. Men även om hjälp-
medel av olika slag många gånger är till stor nytta så är glädjen över hjälpen 
för den funktionshindrade personen långt ifrån självklar. Det kan ibland vara 
precis tvärtom, att hjälpmedlet försvårar genom att det är förenat med stora 
ansträngningar att använda det vilket gör att användaren känner sig konstlad 
och i högsta grad onormal (Paulsson 1995). Detta är dock aldrig något som 
problematiseras i inslagen. De betraktas per defi nition som något gott och 
positivt. I Sydsvenska Journalen (1957-04-27) visas ett antal hjälpmedel och 
deras användbarhet motiveras med formuleringen …som gör det möjligt för en 
rörelsehindrad person att lyfta. Detta …som gör det möjligt framställs som om som gör det möjligt framställs som om som gör det möjligt
det vore kopplat till en sorts allomfattande normaliseringslängtan, som inte 
bara ter sig eftersträvansvärd utan också i princip tvingande för att funktions-
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hindrade personer ska få tillgång till samma livsvillkor som icke-funktions-
hindrade oavsett om hjälpmedlen är bekväma och funktionella eller inte. 

Under 1960-talet är arbete fortfarande den vanligaste normalitetsmar-
kören men fl er har tillkommit, eget boende, eget hushåll samt tillgång till 
offentliga lokaler och miljöer. Några exempel är en blind dykare som kryper 
in i ett avloppsrör för att avlägsna en propp (Aktuellt in i ett avloppsrör för att avlägsna en propp (Aktuellt in i ett avloppsrör för att avlägsna en propp ( 1968-09-20), Att vara 
handikappad (1964-05-05) där det berättas om en man som driver en egen handikappad (1964-05-05) där det berättas om en man som driver en egen handikappad
konfektionsfi rma samt Aktuellt (1969-07-25) om en funktionshindrad Aktuellt (1969-07-25) om en funktionshindrad Aktuellt
person som har och klarar av ett eget boende och inte behöver bo på en 
vårdinstitution. 

Individuella hjälpmedel framhålls på olika sätt och prisas för sin förmåga 
att möjliggöra ett normalt liv för funktionshindrade personer. Men att över-
huvudtaget börja med att markera att en funktionshindrad person är onor-
mal för att han/hon saknar en kroppsdel eller en hjärnförmåga och därefter 
placera den saknade kroppsdelen eller funktionen på eller i personen och 
lovorda hjälpmedlets förmåga skapar en ambivalens i min inställning till det 
här framställningssättet. Oftast deltar inte funktionshindrade personer själva 
i inslagen som brukare och utvärderare av hjälpmedlen utan endast som 
illustrationer av hjälpmedlets förmåga. I Aktuellt (1967-08-25) beskrivs t ex Aktuellt (1967-08-25) beskrivs t ex Aktuellt
hur en …invalid sätts i, och kör bil. Vidare är det vanligare att hjälpmedlets invalid sätts i, och kör bil. Vidare är det vanligare att hjälpmedlets invalid sätts i, och kör bil
konstruktion, dess konstruktörer och formgivare framhålls än de personer för 
vilka hjälpmedlen är avsedda. I Den mänskliga tekniken (1967-09-18) är det 
specialisterna som konstruerat proteser som det berättas om och i Aktuellt
(1968-07-31) är det formgivarna som specialdesignat tallrikar som hyllas.

När inslagen alltmer börjar beröra funktionshindrades sociala situation i 
program om t ex eget boende och tillgänglighet till offentliga lokaler och 
miljöer, närmar sig programmen gränsen för att börja betrakta funktionshin-
drade med samma ögon som icke-funktionshindrade, dvs som människor i 
första hand och inte som vårdfall. Men att titta på de här programmen väcker 
återigen tanken om att det fi nns gränser för hur ”normala” funktionshindrade 
anses kunna bli. Här markeras nämligen avvikelsen från det ”normala” genom 
att osynliggöra personerna bakom funktionshindren och istället låta experter 
tala om funktionshindrades situation. Ett exempel är hämtat från Aktuellt
(1967-11-09) där ett hjälpmedel, en typ av lyftapparat, demonstreras. En 
riksdagsman och en läkare diskuterar lyftapparaten med inslagets reporter, 
men var är människan som ska använda hjälpmedlet i sin vardag? Jo, i slutet 
av inslaget visas en icke namngiven funktionshindrad person som visar hur 
han använder lyftapparaten. Men den föregående diskussionen inbegriper 
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inte honom och inslaget handlar inte om hans upplevelser av hjälpmedlet. 
Den funktionshindrade personen fi nns med i inslaget enbart för att illustrera 
det, av den moderna tekniken, konstruerade hjälpmedlet. 

Två av normaliseringsuppvisningarna under 1960-talet är lite annorlunda 
just för att de visar personerna som använder hjälpmedlen. Man får glimtar 
av att det är människor som är brukare. I Fokus - Aktuellt magasin (1966-11-
25) berättar funktionshindrade personer själva om sina behov av hjälpmedel 
och om svårigheterna att erhålla det som lagstadgats som sociala rättigheter. 
I Trösklar. Stadsmiljö och rörelsehindrade (1968-11-24) handlar det om funk-Trösklar. Stadsmiljö och rörelsehindrade (1968-11-24) handlar det om funk-Trösklar. Stadsmiljö och rörelsehindrade
tionshindrades berättelser om det omgivande samhällets bristande anpass-
ning till sina funktionshindrade medborgare.

Även under 1970-talet har de fl esta TV-program normaliseringsuppvis-
ningar som tema, men nu framträder alltmer en ambivalens i programmens 
sätt att betrakta funktionshindrade personer som gör att motsägelsefulla 
synsätt på funktionshindrade kommer till uttryck i ett och samma inslag. I 
Studio S (1978-03-21) som handlar om kvinnor och män som har MS och 
bor på ett långvårdssjukhus, skildras de boende både som människor med 
samma behov, önskningar och intressen som icke-funktionshindrade och 
som avvikande stackare i behov av vård, hjälp och tillsyn. Ett annat exempel 
är hämtat från Mittnytt (1977-03-15), där det talas om hur normalt och Mittnytt (1977-03-15), där det talas om hur normalt och Mittnytt
självklart det är att en psykiskt funktionshindrad kvinna arbetar tillsam-
mans med icke-funktionshindrade personer, samtidigt som en annan syn 
på kvinnan framkommer i reporterns sätt att berätta om henne. Han säger 
Efter två år är det ingen som lägger märke till kvinnan. Hon sköter sitt arbete 
precis som alla andra … låt vara lite långsammare, lägger han till och markerar 
därmed hennes sär-funktion och sär-ställning. Samma synsätt framskymtar 
när företagets ledning ombeds besvara frågan varför inte fl er företag anstäl-
ler funktionshindrade personer. Det beror nog på bristande kunskap, menar 
företagsledaren och fortsätter: …på hur man pratar med, hur man tar hand 
om dom här. Uttrycket …dom här blir här ett sätt att negligera kvinnan som dom här blir här ett sätt att negligera kvinnan som dom här
subjekt och i stället kategorisera henne som ett avvikande objekt. 

Ett annat exempel är hämtat från Fokus (1976-02-25), där reportern berät-Fokus (1976-02-25), där reportern berät-Fokus
tar och fi lmbilderna visar den omänskliga behandlingen på institutioner och 
specialsjukhus samtidigt som reportern själv bemöter de funktionshindrade 
personerna som bor på sjukhuset omänskligt och som om deras integritet 
inte behöver respekteras. Hur kan en kasern bli ett hem? börjar reportern och Hur kan en kasern bli ett hem? börjar reportern och Hur kan en kasern bli ett hem?
berättar om hur man lyft ut funktionshindrade människor ur samhället och 
förvarar dem segregerat i stora specialsjukhus, ibland långt bort från deras 
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hemmiljö. En expert fyller i att fl era undersökningar och rapporter har visat 
att personer som bor på specialsjukhus skulle klara sig mycket bra i ett eget 
boende. Samtidigt visas fi lmsekvenser och intervjuer som icke-funktionshin-
drade sannolikt inte skulle ha låtit sig bli fi lmade i. Förutom den tidigare 
nämnda duschrumsscenen där de boende fi lmades nakna när de satt uppra-
dade på en bänk i väntan på sin tur, intervjuas i samma program personalen 
om de personer som bor på institutionen över deras huvuden. Till en kvinn-
lig vårdare som matar en kvinna som har en psykisk utvecklingsskada, säger 
reportern:

Reportern: - Är själva miljön svår att arbeta i?
Vårdaren: - Ja, det är svårt att säga. Först när man kommer hit verkar den 

väldigt skrikig och så där och man vet inte var man ska ta vägen. Man blir lite 
rädd och så. De första intrycken är rätt skrämmande.

R: - Var det så tycker du?
V: - Ja, jag var alldeles gråtfärdig dom första dagarna men det går över när 

man märker att man kan få en viss kontakt med patienterna ändå. Att allihopa 
är ju kontaktbara. Man kan prata med dom och man kan se att dom kan ta emot 
saker som ömhet och så där.

R: - Trodde du inte att dom kunde det från början?
V: - Inte från början för då verkade allt väldigt konstigt och vansinnigt. Men 

man märker att det är inte så vansinnigt som det verkade. Bara det att alla 
patienterna har sina egenheter.

I samma program intervjuar reportern en kvinnlig vårdare samtidigt som 
hon lägger bandage om en psykiskt funktionshindrad kvinnas händer. Repor-
tern talar om kvinnan, i hennes närvaro men över hennes huvud.

 Reportern - Är det många ni måste plåstra om så här på morgnarna, Gun-
borg?

Gunborg - Ja, nu är det väl en fyra stycken som måste läggas om.Gunborg - Ja, nu är det väl en fyra stycken som måste läggas om.Gunborg
R - Varför det? 
G - Ja, dom har rivit sig och dom har…
R - Annika här, river hon sig?
G - Hon river i pannan.
R - På nätterna?
G - Ja, på dagarna också. Så fort vi inte tittar på henne så e´ hon… och det är 

någonting som hon har gjort i många år.
Hjälpmedel används fortfarande under 1970-talet som en typ av norma-

litetsmarkör men nu allt mindre enbart som exempel på omtanke och goda 
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gärningar från välfärdssamhället eller enskilda personer utan snarare som en 
följd av lagstiftade rättigheter eller offi ciellt antagna rekommendationer. 

Sex- och samlevnadsfrågor börjar användas som normalitetsmarkörer för 
första gången under 1970-talet. Kanske är det en följd av utfl yttningen från 
vårdinstitutioner och det därmed följande egna boendet med privatliv, inte-
gritet och möjligheten till sambo-skap. I Öppet pga semester - Sommardoku-
ment -77 (1977-07-07) samtalar Lena Nyman om samlevnad och handikapp ment -77 (1977-07-07) samtalar Lena Nyman om samlevnad och handikapp ment -77
med en fl icka som sitter i rullstol och i Studio S - Är livet ändå värt att leva
(1978-03-21) berättar Eva, som har MS och inte själv klarar sin dagliga livs-
föring utan assistans och därför bor på ett långvårdssjukhus, om sin fästman 
Bengt. 

Eva: - Bengt är min älskling sen, ja, väldigt länge för, jag, 1965 tror jag att vi 
träffades. Honom är jag tacksam för.

Reporter: - Han bor i rummet bredvid dig?
Eva: - Ja.
Reporter: - Vad är det för fel på honom då?
Eva: - Han har också MS. Också sen 25 år tillbaka.

De delar inte rum. Det t o m betonas i programmet att de bor i rummen 
intill varandra. Ansågs det stötande att funktionshindrade kunde ha ett sexliv 
eller var det en kritik av att paret inte fi ck bo i samma rum? 

1980-talets normaliseringsuppvisningar framställer inte heller funk-
tionshindrade personer som normala i sig utan att de blir det genom olika 
hjälpmedel eller genom att TV beskriver dem som normala. Exempel på 
den här typen av inslag är Bedrups bitar (1980-01-17), om sport, Bedrups bitar (1980-01-17), om sport, Bedrups bitar Östnytt 
(1985-02-04) där funktionshindrade personer som sitter i rullstol är ute på 
en danslokal och David (1981-08-26) där funktionshindrade själva agerar David (1981-08-26) där funktionshindrade själva agerar David
skådespelare i roller som funktionshindrade samt i två inslag med psykiskt 
funktionshindrade som har bildat ett popband (Rapport 1981-04-13; Rapport 1981-04-13; Rapport Som-
marfakta 1981-07-30). Exempel som handlar om att man blir normal genom marfakta 1981-07-30). Exempel som handlar om att man blir normal genom marfakta
hjälpmedel är t ex ett inslag i Rapport (1988-04-10) där en kvinna efter fl era Rapport (1988-04-10) där en kvinna efter fl era Rapport
års väntan äntligen får ta körkort och samtidigt får sin bil ombyggd så att den 
är funktionell utifrån hennes förmågor. Ett annat är Leva till 100 % (1987-
04-06) där två kvinnor normaliseras genom sitt arbete. De sitter i rullstol 
och har startat och driver ett eget reklamföretag istället för att, som reportern 
säger, … förtidspensionera sig som de också skulle kunna göra.

Även om ambivalensen i synsättet på funktionshindrade personer är 
mindre påtaglig under 1980-talet än under 70-talet, skymtar det då och då 
fram motsägelsefulla synsätt i ett och samma inslag. Ett exempel är bl a det 
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ovan nämnda från Rapport (1988-04-10) där inslaget till en början handlar Rapport (1988-04-10) där inslaget till en början handlar Rapport
om att den funktionshindrade kvinnan är en människa med samma behov 
som alla andra och därför med självklarhet ska ha tillgång till körkort. Men 
ambivalensen skiner igenom dels för att TV överhuvudtaget sänder ett inslag 
som, om det gällde en icke-funktionshindrad person, aldrig skulle ha visats 
för att det skulle anses sakna sändningsvärde och dels när reportern ställer 
en fråga till kvinnan som han inte lika självklart skulle ha riktat till en icke-
funktionshindrad person. Han frågar Varför vill du ta körkort? Det framstår Varför vill du ta körkort? Det framstår Varför vill du ta körkort?
därmed som mindre självklart att en funktionshindrad person skulle ha behov 
av bil än en icke-funktionshindrad person och därmed framstår kvinnan inte 
längre lika självklart som en människa med samma behov och vardagsliv som 
inslagets början gjorde gällande.

Det är intressant att notera att i ett inslag om funktionshindrade invand-
rare i Aktuellt (1988-09-15) framställs den funktionshindrade person som Aktuellt (1988-09-15) framställs den funktionshindrade person som Aktuellt
kommit till Sverige från ett annat land som onormal i jämförelse med svenska 
funktionshindrade personer. Reportern säger att En handikappad asylsökande 
har en mödosam trappa att ta sig uppför för att få normala handikapprättigheter 
som svenskar har. Här blir invandraren avvikare i relation till svensken och de 
handikapprättigheter som svenska medborgare har blir ”normala” i förhål-
lande till de rättigheter som den invandrande funktionshindrade personen 
har.

Sex och samlevnad förekommer som tema och normalitetsmarkör även 
under 1980-talet. I programmet Sköna söndag (1987-03-29) samtalar sexo-Sköna söndag (1987-03-29) samtalar sexo-Sköna söndag
log Malena Ivarsson med programledaren Catrin Jakobs om … de sexuella 
problem som framförallt handikappade har. De uppehåller sig särskilt vid för-
domen att handikappade skulle vara asexuella. I Steffen och Anny och deras 
vita katt (1988-05-12) frågar reportern vad de gör när de har stängt dörren vita katt (1988-05-12) frågar reportern vad de gör när de har stängt dörren vita katt
och Steffen talar rakt och tydligt om att det har hon inte med att göra men 
säger samtidigt att hon har väl också en man så hon borde väl veta. I 16 redan
(1986-11-14) talar Eljas om sin första förälskelse och hur han upplevde den 
känslomässigt.

Ännu på 1990-talet är normaliseringsmarkörerna desamma som de har 
varit sedan 1950-talet, i huvudsak arbete men även eget boende, fritidsakti-
viteter och alltmer sex och samlevnad. Vänner och umgänge är dock ytterst 
sällan använda som markörer för normalitet och överhuvudtaget sällsynt som 
tema. I Martina - mot alla odds (1998-08-06) visas en sekvens där Martina Martina - mot alla odds (1998-08-06) visas en sekvens där Martina Martina - mot alla odds
utför sina arbetsuppgifter som biträde på ett ålderdomshem. Hon dammsu-
ger, samtalar med de boende och häller droppar i ögonen på en kvinna. Hon 
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framställs som en noggrann, ansvarstagande och vänlig medarbetare och 
framstår därmed som en person att räkna till de ”normalas” skara. I Aktuellt 
(1990-11-01), Mamma pappa barn - en lek för alla? (1997-01-30), Mamma pappa barn - en lek för alla? (1997-01-30), Mamma pappa barn - en lek för alla? Lasse och 
Per del 3 (2000-06-12) gestaltas vidare funktionshindrade personer som vill 
ha barn och som också skaffar barn. 

Ambivalensen i 1990-talets normaliseringsuppvisningar ska jag exempli-
fi era med ett inslag från Go´morron Sverige (1995-03-02) där jag uppfattar Go´morron Sverige (1995-03-02) där jag uppfattar Go´morron Sverige
att reportrarnas ambition är att göra en normaliseringsuppvisning av en 
kvinna som själv presenterar sig som avvikande, lesbisk, kvinna och svart-
skalle men där inslaget snubblar på sina egna fötter i slutet när begreppet 
handikapp används som generell etikett för subjektspositioner som är utsatta 
för marginalisering, avvikarstämplar, underordning och socialt förtryck. När 
handikapp på detta sätt används utan koppling till funktionshinder framstår 
de kulturella värderingar av annorlundaskap som är artikulerade med handi-
kappbeteckningar ännu tydligare. Kvinnan i inslaget är artist och uppträder 
vid tiden för programmet i en show där hon i monologer och sånger utmanar 
fördomar och gamla föreställningar. Efter ett smakprov från showen inter-
vjuas kvinnan av programledarna. 

Reportern: - Ja, du, då vill jag ta upp det andra temat. Du pratar om att vara 
lesbisk och att vara svartskalle… Varför tog du med det? Är det …?

Ulrika Skogby: - Det är en stor bit av mitt liv. Jag menar jag har, jag har 
verkligen. Det är mot alla odds. Jag är både kvinna, lesbisk och svartskalle.

R: - Mmm. Du har alla handikapp.
En kommentar som säkert var skämtsamt menad men som illustrerar 

föreställningar om begreppen funktionshinder och handikapp som allmänna 
symboler för avvikelse, oavsett om det rör sig om funktionshinder eller annat 
som är kulturellt marginaliserande. 

År 2000 fi nner jag ett exempel på ett helt annat sätt att närma sig begrep-
pet normal. I programmet Rapport Morgon (2000-10-30) berättas det, med-
vetet eller orefl ekterat, om hur normalitet är relativ och kontextberoende. 
Inslaget handlar om en psykiskt funktionshindrad ung man som i hemmet 
monterar ner och förstör allt mekaniskt som han kommer över. Men så en 
dag får han ett arbete på en mekanisk fi rma och plötsligt blir innebörden i det 
som i hemmet bedöms som ren och skär förstörelse, en helt annan. Mannen 
ges beröm på arbetet för sin förmåga att montera ned och sätta ihop. Han får 
beröm för sitt sätt att sköta arbetet, för sin arbetsförmåga, en av de främsta 
normalitetsmarkörerna. 
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Sammanfattning 
Normaliseringsuppvisningar har varit ett dominerande tema i SVT:s repre-
sentationer av funktionshinder, handikapp och funktionshindrade personer 
ända sedan 1950-talet. Det är för det mesta ett normativt normalbegrepp 
som manifesteras i programmen, dvs vad som i en viss kultur vid en viss tid 
betraktas som normalt. Normaliseringsuppvisningarnas syfte verkar vara att 
framställa funktionshindrade personer som lika normala som icke-funktions-
hindrade, men på grund av journalistiska regler om att i första hand skildra 
det avvikande och det annorlunda, tenderar följderna av normaliseringsupp-
visningarna bli att funktionshindrade i högsta grad framstår som o-normala.

De huvudsakliga markörerna för normalitet som förekommer i program-
men är arbete och kropp. Hur kan det komma sig? Kroppen diskuteras utför-
ligt i kapitel 8 men när det gäller betydelsen av diskurser om arbete, menar 
t ex Förhammar (1991:33) att ända från reformationens dagar har arbete 
och förmågan att försörja sig varit högt värderade som tecken på normalitet 
och det yttre beviset på att man är en fullvärdig samhällsmedlem. Att försörj-
ningsförmåga kommit att bli en så högt värderad förmåga, kan från början 
ha haft att göra med rädslan för fattiga människor som utan arbete drev 
omkring bland gårdarna och tiggde (Förhammar, op cit). Dessa personer 
befarades föra med sig smitta från dödliga epidemier. Digerdöden var ett 
fasans minne som levde kvar hos de fl esta. Rädslan för dödlig smitta kanalise-
rades således i en rädsla för lösdrivare och tiggare och en därpå följande upp-
värdering av de bofasta som kunde försörja sig själva. Den höga värderingen 
av egen försörjningsförmåga levde sedan kvar även om skälen för dess upp-
komst med tiden glömdes bort. När funktionshindrades normalitet om och 
om igen representeras i arbetsuppvisningar reproduceras sålunda betydelsen 
av förmågan att själv kunna försörja sig som ett tecken på normalitet.
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8 Kroppen som markör av funktionshinder 
och handikapp

Konstruktionen av annorlundaskap
Det här kapitlet handlar om hur människokroppen i TV-program ofta får 
visualisera handikapp och funktionshindrade personer och hur kroppen 
därmed på ett fullt synligt sätt pekar ut vissa individer som avvikare. Det 
har under den studerade programperioden inte skett någon större förändring 
i det här avseendet så därför har det inte någon större betydelse från vilket 
årtionde de empiriska exemplen är hämtade.

Överhuvudtaget har den fysiska kroppen och människans utseende stor 
symbolisk betydelse i vår samtid. Kroppen har kommit att representera något 
mycket mer än enbart biologi och fysik. 

Bilder av den ”vackra kroppen” genomsyrar den senmoderna konsum-
tionskulturen. Vi möter den i annonser om rynkkrämer, cellulitsalvor och 
bantningspiller. Medierna översvämmas av reportage om olika träningsme-
toder för att hålla kroppen slank och sexig. Bantning har blivit en industri. 
Utsmyckningen av kroppen har blivit viktig för konstruktionen av identite-
ter. Den perfekta, vältränade och hälsosamma kroppen har kommit att stå 
som sinnebilden för den lyckade millennie-människan. 

Sett i det här perspektivet ligger det inte någon sensationell upptäckt i att 
även i medie-gestaltningen av den funktionshindrade människan har krop-
pen stor betydelse. Det kan naturligtvis tyckas självklart att program som vill 
belysa handikappfrågor, framhäver kroppen, eftersom handikapproblematik 
i många avseenden handlar just om den annorlunda kroppens förmågor och 
oförmågor och hur dessa står i relation till den omgivande miljöns utform-
ning. Problemet är dock inte att kroppen betonas. Det vore ingen lösning att 
ignorera den annorlunda kroppen. Kanske skulle det istället leda till att funk-
tionshindrades krav på rättigheter skulle försvinna från den offentliga samtal-
sarenan eftersom många av de yttre tecknen på funktionshindrade personers 
svårigheter att leva i en icke-anpassad miljö, skulle försvinna. Problemet är 
snarare att kroppen på detta sätt får ideologisk betydelse, i den meningen 
att man säger något om en människas identitet och sociala position när man 
redan i presentationen av funktionshindrade betonar kroppsliga detaljer som 
inte överensstämmer med det kroppsliga idealet, något som också Young 
(1990:146) påpekar. 
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Vad är det då för symboliska betydelser som skapas när kroppen står som 
index för en funktionshindrad person? I korthet kan man säga att det är 
annorlundaskap. Den, jämfört med rådande normer, ofullständiga kroppen 
framstår som ofullkomlig, onormal, avvikande och annorlunda och tenderar 
genom sin centrala position i berättelsen om funktionshindrade personer att 
framhållas som kärnan i människans hela personlighet.

Kroppen i fakta- och fi ktionsprogram
I många program presenteras redan i påannonser och programtitlar den 
funktionshindrade kroppens status, t ex Terje Lövaas, blind skidlöpare (Terje Lövaas, blind skidlöpare (Terje Lövaas, blind skidlöpare Med 
vit käpp, 1996-03-10 ) och Han har aldrig kunnat stå eller gå och han har 
svårt för att tala. Ändå håller en cp-skadad 26-åring från Bohuslän på att slå 
igenom som stå-upp komiker (igenom som stå-upp komiker (igenom som stå-upp komiker Aktuellt (Aktuellt ( , 1996-05 -26 ). När det i ett program Aktuellt, 1996-05 -26 ). När det i ett program Aktuellt
eller inslag berättas om en icke-funktionshindrad person nomineras inte 
lika självklart kroppsliga karakteristika om inte programmet uppenbarligen 
handlar om utseende, träning eller bantning. Om ett kroppsligt kännetecken 
nämns i program om icke-funktionshindrade, ligger det nära till hands att 
tolka detta som att något är fel, avvikande och problematiskt. Gör följande 
tankeexperiment. Tänk er en påannonsering av ett sportinslag i ett nyhets-
program med följande lydelse: Vi ska nu få möta Terje Lövaas, skidlöpare med 
en vänsterfot två cm längre än den högra. Det framstår som tämligen uppen-
bart att fotlängden inte har någon betydelse för hur Terje Lövaas ska lyckas 
i skidtävlingar, men eftersom det särskilt nämns att den ena foten är två cm 
längre än den andra ligger det nära till hands att spontant fundera över vad 
dessa två centimeter har för avgörande betydelse. Jag vill med andra ord pro-
blematisera betydelsen av att det kroppsliga uttrycket för funktionshindret 
hos en person så ofta nomineras.

Ibland används den avvikande kroppen som en dramaturgisk teknik, 
sannolikt i syfte att lyfta fram en persons annorlundaskap. I dokumentären 
om Christian, 21 år, som är född med en sjukdom som gör att han idag är 
80 cm lång, väger 20 kg och mycket lätt bryter något av kroppens alla ben 
(Porslinsmannen, 1996-08-20 ), byggs programmets inledning sakta upp 
med små ledtrådar till att det är något annorlunda vi kommer att få möta. 
Filmens allra första bilder är tagna i ett mörkt rum där man endast kan ana 
konturerna av en levande varelse. Man kan höra att personen ger ifrån sig 
stönande ljud som om han/hon håller på att göra någonting som kräver stor 
ansträngning. Plötsligt tänds en sänglampa och man ser att kameran befi n-
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ner sig i Christians sovrum och att de ansträngda ljuden kom sig av att han 
själv försökte ta sig fram till sänglampan för att tända den. I det ögonblick 
Christian lyckas tända sänglampan når fi lmsekvensen sin höjdpunkt; man får 
se hans annorlunda kropp. 

I program och inslag som handlar om hjälpmedel och medicinska ingrepp 
för funktionshindrade gestaltas också ofta annorlundaskap symboliskt via 
en ofullständig kropp. Den här typen av inslag kan påannonseras så här t 
ex: …att skapa ett hjälpmedel som skulle ge den allra svagaste ett bättre liv.
(Rapport, 1996-03-20), eller så här: Rapport, 1996-03-20), eller så här: Rapport Efter en operation där vissa nerver skärs 
av kan cp-skadade barn lära sig att gå nästan normalt (min understrykning) 
(Rapport, 1996-10-31).Rapport, 1996-10-31).Rapport Vad samtliga inslag av den här typen synes tala om 
är hur hjälpmedlen ger funktionshindrade ett bättre liv genom att göra krop-
pen normal, eller åtminstone gör kroppens funktioner normala med hjälp av 
hjälpmedel. 

Kroppen och den därmed förknippade symboliska betydelsen av annor-
lundaskap uttrycks även i fi ktionsprogram av typen serier och spelfi lmer.
Funktionshindret har i dessa program ofta en särskild betydelse för hand-
lingen. Förutom kroppsligt annorlundaskap symboliserar det nästan alltid 
annorlundaskap av något slag, t ex gränsöverskridaren eller den som vågar 
säga och, framförallt kanske, vågar se ”sanningar”. I programserien Riket
(1995-03), t ex gestaltas berättarna och sanningssägarna av personer som 
bägge har Downs syndrom och arbetar i sjukhusköket. 

Det är också vanligt att en funktionshindrad kropp appliceras på en 
rollkaraktär av dramaturgiska skäl för att illustrera en känsla eller en sinnes-
stämning. Ofta rör det sig om konnotationer till bitterhet, besvikelse, ned-
stämdhet, tungsinne, ilska och aggressivitet. Vem minns inte det klassiska 
exemplet från fi lmens värld om Dr Jekyll och Mr Hyde, där Dr Jekyll under 
förändringen till den kroppsligt vanställde Mr Hyde också helt förändrade 
personlighet? 

För övrigt är det, omvänt, direkt ovanligt att en person med en avvikande 
kropp har en roll som seriens mest eftertraktade man eller som den kvinnliga 
hjältinnan. Det är överhuvudtaget ovanligt att människor med funktionshin-
drade kroppar framträder i TV i roller där funktionshindret inte har någon 
som helst betydelse för handlingen eller rollkaraktären. Det är även ovanligt 
att funktionshindrade rollkaraktärer spelas av funktionshindrade skådespe-
lare. För det mesta spelas även dessa roller av icke-funktionshindrade skåde-
spelare, vilket också bl a Pointon (1997) betonar. Några av de mest välkända 
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exemplen är den äldre synskadade systern i Lilla huset på prärien och Gilbert 
Grapes utvecklingsstörde bror, som gestaltas av Leonardo di Caprio 1.

Men visst fi nns det undantag. I fi lmerna Children of a lesser God och Children of a lesser God och Children of a lesser God Fyra 
bröllop och en begravning spelas de hörselskadade rollfi gurerna av döva skåde-
spelare. Frågan är om man kan fi nna exempel på rollkaraktärer som spelas av 
personer som har andra funktionshinder än hörselskador? Om man inte kan 
det, betyder det då att hörselskador i något avseende kulturellt värderas som 
ett ”normalt funktionshinder”?

Genus och kropp 
Att den fysiska kroppen har funktionen av markör för en funktionshindrad 
person gäller både kvinnor och män, men får kanske allra störst verkningar 
för den funktionshindrade kvinnan. Malena Sjöberg (1997:33) är en av dem 
som behandlar det i en studie. I en intervju med företrädare för psoriasisför-
bundet säger dessa att eftersom kvinnors utseende uppmärksammas så mycket 
är det säkert jobbigare för kvinnor än för män att ha en s k avvikande kropp. 
I likhet med Denise Malmberg (1996:19) anser jag att kroppen har väsentlig 
betydelse för kvinnans underordning, utdefi niering och exkludering. Det har 
den, fortsätter hon, även för en person som har en funktionsnedsättning. Jag 
har i det empiriska materialet funnit skillnader i sätten att representera en 
funktionshindrad kvinnas respektive mans kropp som tyder på detta. 

En mans avvikande kropp kan visas upp avklädd i säng och i badrum. 
I programmet Lasse & Per, del 3 (2000-06-12) får tittarna i en lång fi lm-
scen titta på när Pers assistent kommer hem till honom på morgonen, tar 
av honom täcket, tvättar hans kropp och klär på honom. Kroppen, i all sin 
skröplighet, visas upp till allmän beskådan och påannonsören anger tolk-
ningsinriktningen när hon säger När man ser de här viljestarka bröderna blir 
det så tydligt att kroppen bara är ett skal. Med andra ord, personligheten sitter 
inte i kroppen.

En kvinnas avvikande kropp döljs snarare än exponeras. I Striptease 
(1997-03-05), som handlar om Helene Fremdberg som varit med om en 
trafi kolycka och nu är totalförlamad, börjar programmet på samma sätt som 
både Lasse & Per och Porslinsmannen, med en uppvaknings-och morgontoa-
lettscen. Skillnaden är att tittarna inte alls får se Helenes kropp, men den är 
ändå i högsta grad närvarande. Ljuset i fi lmsekvensen är så nedtonat att man 
endast kan urskilja silhuetter av människor. De bilder som framträder lite 

1 Gilbert Grape är från början en spelfi lm men har sedermera visats även i TV.
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tydligare är närbilder på hennes andningsuppehållande hjälpmedel. Genom 
dessa bilder och det hela tiden närvarande ljudet från respiratorn berättas via 
metonymier om en kropp som inte fungerar. 

I ett annat exempel med en funktionshindrad kvinna ligger inte scenen i 
mörker utan är tonad och softad, sannolikt, kan man anta, i syfte att dölja. 
Lena-Maria Klingvall har en neurosedynskada och är född utan armar. 
Sommaren 1999 agerade Lena-Maria programledare för det kristna sång-
programmet, Sjung ut (1999-07-10). Hon både sjöng själv och presenterade 
gästartister. I det programmet visades knappt hennes kropp. Kamerabilderna 
var för det mesta tagna enbart av Lena-Marias ansikte och om en helbild 
någon gång visades var den tagen från långt håll, i ett svagt, softat ljus och 
från en vinkel där blusens tomma ärmar defi nitivt inte framträdde. 

Några långtgående slutsatser är naturligtvis inte möjliga att dra men det 
kan vara värt att fundera över om det förhåller sig så att en kvinnas personlig-
het i högre utsträckning än en mans, anses sitta i den fysiska kroppen.

Kroppen som levd erfarenhet
En annan problematik som uppstår när kroppen i medierepresentationer arti-
kuleras med funktionshindrade personer är att den individuella kroppsliga 
funktionsnedsättningen tenderar att särskiljas från funktionshindrets sociala 
konsekvenser. Möjligheten att kunna delta i den demokratiska beslutsproces-

sen skiljs t ex från möjligheten att få delta. 
Problematiken har uppmärksammats av såväl handikapporganisationer 

som forskare och resulterat i kritik av två diametralt olika sidor av problemet. 
Å ena sidan fi nns kritik mot att TV:s gestaltningar alltför ensidigt betonar 
den individuella, materiella kroppen vilket medför att problem kring repre-
sentationernas sociala konstruktion och olika sociala barriärer många gånger 
osynliggörs. Via den, som dessa kritiker hävdar, medicinska diskursens domi-
nans defi nieras funktionshinder i form av kroppsliga symtom och diagnoser 
vilket i sin tur kan få konsekvensen att funktionshinder kulturellt betraktas 
som ett onormalt sjukdomstillstånd som individen själv har ansvar att se till 
att han/hon blir botad ifrån. Till och med WHO:s offi ciellt antagna defi ni-
tion av funktionshinder och handikapp, ICIDH, har bedömts vara alltför 
individuellt inriktad, menar Sonja Calais van Stokkom (1999), trots mot-
satta intentioner, och det har dessutom i WHO-defi nitionen dragits en skarp 
skiljelinje mellan den fysiska kroppen och den sociala reaktionen på denna. 
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Å andra sidan pågår en diskussion om att den socialkonstruktivistiska 
inriktningen som dominerat den samhällsvetenskapliga och humanistiska 
handikappforskningen det senaste årtiondet, vilken från början uppstod som 
en motreaktion mot den tidigare dominerande medicinska diskursen, helt 
har bortsett från kroppen som materiell entitet (bl a Turner, 1992; Shilling, 
1997:66). Jenny Morris (1991) är en av dem som hävdar att upplevelsen av 
den egna kroppen ska återföras i dagens debatt, som hon menar har en slag-
sida åt den sociala modellen för att berätta om funktionshinder, handikapp 
och funktionshindrade personer. Hon menar att det är självdestruktivt att 
bortse från funktionshindren därför att det osynliggör svårigheter och hjälp-
behov som följer av funktionsnedsättningen och kan i förlängningen leda 
till att viktiga diskussioner om anpassning av offentliga miljöer och bostäder 
försvinner från den politiska dagordningen. 

I likhet med Morris (1991), Young (1990) och Grosz (1994) menar jag, 
att kroppen aldrig kan framställas som en yta skild från alla de erfarenheter 
den kroppen bär på. Fasaden måste alltid betraktas i relation till dess minnen, 
upplevelser och erfarenheter, för det är utifrån dessa som kroppen materi-
aliserar hela den sociala delen av handikappbegreppet, såväl tillgänglighet 
till offentliga lokaler som symboliska representationer på TV. Meekosha 
(1998:174) menar också att man inte kan bortse från fysisk smärta, spastici-
tet, inkontinens eller biverkningar från mediciner när man talar om en funk-
tionshindrad kropp. Hellre än att ställa en biologisk kropp mot en social kan 
ett politiskt projekt som omfattar både sociala och fysiska betydelser av den 
funktionshindrade människan ta oss bortom ett dikotomt tänkande.

Att ha funktionshinder och att i vissa situationer bli handikappad är både 
samma sak för den funktionshindrade personen och samtidigt inte. För den 
funktionshindrade personen fi nns båda samtidigt och är lika påtagliga, men 
de resulterar i helt skilda upplevelser och erfarenheter, vilka måste bemötas 
och hanteras på helt olika sätt. Vad som skulle behövas för att TV-gestalt-
ningar inte ska fortsätta att särskilja den individuella kroppsliga funktions-
nedsättningen från dess sociala konsekvenser är ett språk som tar hänsyn till, 
och möjliggör en diskussion av, såväl individuell kropp som sociala barriärer 
samtidigt.

Feministiska teorier om kroppen som levd erfarenhet har lämnat vär-
defulla bidrag till den här debatten om hur fysiskt och socialt konstruerad 
kropp och följderna av de båda ska kunna förekomma samtidigt, i samma 
resonemang och i samma begrepp (se Grosz 1994; Davies 1997). Uttrycket 
kroppen som levd erfarenhet gör det möjligt att undvika både att upplösa den kroppen som levd erfarenhet gör det möjligt att undvika både att upplösa den kroppen som levd erfarenhet
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materiella kroppen till enbart en social konstruktion och samtidigt undvika 
en återgång till biologisk essentialism. Kroppen betraktas således, enligt detta 
synsätt, som levd erfarenhet, en tankemodell inspirerad av fenomenologen 
Maurice Merleau-Pontys arbeten (1999). Bryan S. Turner (1984:1), en av 
företrädarna för det här synsättet, utvecklar begreppet och kombinerar, enligt 
sociologen Carita Bengs (2000:20) fenomenologi och konstruktivism. Han 
tar sin utgångspunkt i uttrycket att människan både har och är en kropp. 
Etnologen Anna-Sofi a Lundgren (2000:26) driver resonemanget ett steg 
vidare. Hon menar att Turners resonemang inte blir till fullo användbart om 
man inte tillägger att kroppen också görs hela tiden. Vad kroppen är i ett 
visst sammanhang kan bara avgöras utifrån hur den diskursivt konstrueras. 
Det fi nns, enligt detta betraktelsesätt, ingen given betydelse i en funktions-
hindrad kropp utan den fysiska kroppen är också socialt bestämd, diskursiv. 
Men det betyder inte att kroppen inte skulle vara verklig och gå att ta på. 
Kroppen fi nns, dess uttryck fi nns, dess erfarenheter fi nns, men det är bara det 
att inte ens dessa fysiska upplevelser är naturgivna. Man kan, liksom etno-
logen Bo Nilsson (1999:33), säga att diskurser bestämmer även den fysiska 
existensen.

Jag delar James Overboes (1999:23) övertygelse om att en styrka med det 
här synsättet är att det borde kunna leda till en förändring av samhällets socio-
kulturella representationer. Problemet är dock, fortsätter Overboe (1999:17), 
att medierna inte gestaltar levd erfarenhet utan är beroende av och hänvi-
sade till kvarlevande föreställningar av vad som är acceptabelt och visuellt 
önskvärt hos samtida kroppar, alltså rådande tolkningar och föreställningar 
av en ”normal” kropp. Och normen är en kategorisering i biologisk och 
social kropp som separata delar. Detta synsätt leder enligt Overboe (1999:18) 
till att en funktionshindrad persons hela person reduceras till hennes appari-
tion, vilket i sin tur leder till ett osynliggörande av den levande människans 
erfarenhet.

Sammanfattning och kommentar
Sammanfattningsvis kan man säga att kroppen och kroppens symboliska 
betydelser är av sådan dignitet och har fått sådan genomslagskraft att den har 
kommit att fungera som en arena för ett koncentrat av ideologi. Kroppen är 
helt enkelt den plats där abstrakta normer och värderingar får sin materiella 
form. Betydelserna av t ex begreppen kön, etnicitet, identitet och funktions-
hinder får sina allra tydligaste uttryck i just kroppen. En av anledningarna till 
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kroppens centrala roll i representationen av funktionshindrade personer är, 
enligt Turner (1992), att när grupper klassifi ceras och beskrivs sker det ofta 
genom kroppsliga kännetecken eftersom kroppen är den plats där ideologi 
tydligast manifesteras. Fiske (1999:304) uttrycker samma sak på följande 
sätt: Kroppen är den plats där det sociala på det mest övertygande sättet tar sig 
individuellt uttryck. Han fortsätter … och där politiken bäst kan förklä sig till 
mänsklig natur (op cit). Kroppen kan helt enkelt sägas förkroppsliga ett sam-
hälles defi nitioner av vad som är att anse som normalt och onormalt, rätt och 
fel, acceptabelt och oacceptabelt.

Vidare anses kroppen vara den plats där ideologi fungerar som allra mest 
tvingande. Det är i alla fall vad Foucault (1980) hävdar och menar med det 
att det är den plats där den rådande makten på det mest tvingande sättet kan 
reglera, kontrollera och bestraffa hur människor efterföljer sociala normer. 
Denna disciplinära regim arbetar genom att lägga ut fällor där kulturella 
konstruktioner förkläds till naturgivna sanningar. En sådan fälla är t ex att 
vad som betraktas som hälsa och normalitet bestäms utifrån den biomedicin-
ska diskursen och därmed framstår som biologiska fakta. Ett underliggande 
epistemologiskt antagande inom denna diskurs är att det objektivt sett fi nns 
en normal kropp. Alla kroppar som inte överensstämmer med normen defi -
nieras således som sjukdomstillstånd som man bör sträva efter att återställa 
till det normala med hjälp av medicinska kunskaper. Synsättet härstammar 
från upplysningstidens vetenskapsideal om en objektivt iakttagbar verklighet. 
En annan fälla, också den med ursprung i upplysningstidens strävan efter 
förnuft, kontroll och rationalitet, är att dessa ideals motsatser, det lustfyllda, 
det okontrollerade och det känslofulla materialiseras av den fysiska kroppen 
(Turner, 1992; Shilling, 1993). Följden blev att den otyglade kroppen fram-
stod som ett presumtivt hot mot den rådande ordningen och således måste 
disciplineras till att bli en ”normal” kropp som självmant gick i de sociala 
normernas ledband. 

En viktig utvecklingstendens av kroppsdisciplineringen som Foucault 
(1979) tar upp är att denna alltmer har kommit att utövas genom självkon-
troll. Den rådande makten, för att använda Foucaults ord, behöver inte aktivt 
reglera, kontrollera och bestraffa människornas förkroppsligade uttryck av de 
sociala rådande normerna. Det sköter varje person själv eftersom diskurserna 
konstituerar oss som subjekt och kontrollen därför, så att säga, kommer ini-
från oss själva. 

Ideologiska praktiker som utövar infl ytande i det här sammanhanget är 
bl a det Fiske (1987) kallar naturalisering av kulturella konstruktioner. Med 
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det menas att kulturella konstruktioner beskrivs som om de vore naturgivna. 
Det kulturellt normala framstår som om det vore naturgivet. Följden blir att 
det som beskrivs som onormalt därmed framstår som statiskt och omöjligt 
att förändra. När det gäller representationer av funktionshinder tar naturali-
seringen sig huvudsakligen uttryck i form av att den fysiska kroppen tenderar 
att tjäna som index för hela personen. Hela människan med sin personlighet, 
sina karaktärsdrag, sina mentala förmågor och sitt fysiska utseende, betraktas 
på samma sätt som den funktionsnedsatta kroppen, som ofullständig, ofull-
komlig, o-normal. Den fysiska kroppen blir en synonym eller metonymi för 
hela människan. Susan Benson (1997:122) förklarar detta med att även om 
inte kroppen är detsamma som hela människan så är det genom kroppen 
som vi gör synligt för oss själva och andra våra inre dispositioner, kapacite-
ter och intentioner. Personligheten kan därmed sägas bli naturaliserad och 
göras till biologisk sanning istället för den sociokulturella konstruktion som 
den är med ett annat teoretiskt synsätt. Ända sedan antikens dagar har den 
här synen varit förhärskande, att en människas personlighet kan avläsas i 
hennes kropp, t ex att förekomsten av vissa kroppsvätskor är bestämmande 
för hennes sinnestillstånd. Senare, under 1800-talet, utfördes experiment där 
man mätte människors skallform och utifrån denna uttalade sig om per-
sonliga egenskaper (Johannisson, 1997). Än i dag kan vi således se spår av 
denna uppfattning i det massmediala sättet att gestalta människor som sitt 
funktionshinder, där individen skildras som detsamma som sin kropp och 
funktionshindret betraktas som bestämmande även för personens själsliga 
förmögenhet.
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9 Det formgjutna persongalleriet

Stereotypa porträtt
SVT:s representationsstrategier kännetecknas av starkt förenklade stereoty-
piska avbildningar när det gäller funktionshindrade personer, oavsett genre 
och tidsperiod, och sällan eller aldrig av nyanserade porträtt av sammansatta 
individer. Med stereotyper menar jag att enskilda personer tillskrivs vissa 
överdrivet utmejslade karakteristika och att det dessutom skapas en identi-
tetskategori av alla de individer som anses besitta samma kännetecken. 

Det stereotypa berättandet är det kanske allra vanligaste studieobjektet i 
tidigare undersökningar av medierepresentationer av funktionshindrade per-
soner. De stereotyper jag själv har stött på i TV-programmen och inslagen 
skulle kunna vara direkt hämtade från Vladimir Propps klassiska kategori-
sering av aktörerna i ryska folksagor (Propp 1968). Funktionshindrade per-
soner gestaltas nämligen för det mesta antingen som hjältar, offer, skurkar, 
infantiler, eller görs till spektakel. Aktörernas handlingar beskrivs också som 
i sagorna; hjälten besegrar skurken medan offret faller offer för skurken. 

Fördelen med att använda Propps strukturalistiska mall är att det blir 
enkelt och överskådligt att berätta om mina iakttagelser. Risken är dock att 
jag tvingar in materialet i förbestämda kategorier och att jag samtidigt befäs-
ter kategorier som jag egentligen vill utmana och försöka demontera. Med 
detta i åtanke väljer jag ändå för framställningens tydlighet att lägga Propps 
mall över materialet samtidigt som jag påminner om att TV:s representatio-
ner är långt mycket mer komplexa, ambivalenta och divergerande än att de 
låter sig inordnas i entydiga kategorier.

Den hjältemodiga

När ett porträtt tecknas av en funktionshindrad hjälte görs det ofta genom 
att personen gestaltas i en aktivitet eller ett arbete som, om det hade utövats 
av en icke-funktionshindrad person, inte skulle ha väckt någon medieupp-
märksamhet. Men när däremot en funktionshindrad person utför kulturellt 
betraktade självklarheter upphöjs aktiviteten i TV-programmen till en bedrift 
och får ett sändningsvärde. I programmet Veckorevy (1956-04-09) visas ett 
inslag som handlar om en förlamad ingenjör som trots sin förlamning bygger 
en elektronisk mätutrustning. I samma program (1959-09-28) visas hur 
blinda personer utför olika arbetsuppgifter som konventionellt betraktat, 
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enligt programbeskrivningen, skulle ha krävt full synförmåga, bl a omnämns 
Europas förste blinde klipphyvlare. 

Det är också vanligt med hjälteberättelser om, speciellt manliga, funk-
tionshindrade som har en anställning och inte enbart en specialanpassad 
sysselsättning. Ett inslag i Sportkvarten (1966-03-31) berättar om den svårt 
rörelsehämmade (förlamad från bröstet och nedåt och benen amputerade) Edvin 
Svensson som arbetar som administratör i Frösö IF. Harry Dahlgren, ledare 
inom Frösö IF, berättar i inslaget …om Edvins Svenssons storartade arbetsinsats.
Ett annat inslag som också handlar om en funktionshindrad man och hans 
yrke, handlar om en blind dykare som kryper in i avloppsrör och avlägsnar en 
propp (Aktuellt(Aktuellt(  1968-09-20). Ytterligare ett exempel är deckarserien Aktuellt 1968-09-20). Ytterligare ett exempel är deckarserien Aktuellt Ironside
(1967). Den handlar om en man som blivit skjuten och förlamad av skadan. 
Han fortsätter dock sitt arbete som detektiv sittande i sin rullstol. Det var 
inte för inte detektiven, spelad av Perry Mason, hette Ironside. Med järnhård 
vilja visade han med fast övertygelse att han inte tänkte låta sitt funktions-
hinder påverka hans trovärdighet som yrkesman. Även om, som Chris Davies 
(1997:62) påpekar, Ironside i serien sällan stötte på hinder och barriärer i 
omgivningen som försvårade hans framkomlighet så hade vi här i alla fall en 
rullstolsburen hjälte som, förutom det ovanliga i att han var huvudkaraktär i 
serien, dessutom i sin roll var framgångsrik i sitt yrke och emellanåt faktiskt 
stötte på barriärer där han var tvungen att lita till sin assistent (som tillika var 
hans arbetspartner).

Ordet ”trots” är vanligt i den här typen av hjälteberättelser. I TV-nytt
(1972-03-08) berättas det om en man som är konstruktör trots att han är 
totalförlamad. Mannen har fått 30 000 kronor i stipendium för att konstru-
era en telefon för personer som är förlamade. I Västnytt (1977-03-20) skildras Västnytt (1977-03-20) skildras Västnytt
en man som är fl ygkapten trots att han har ett funktionshinder och trots att 
Sondra är svårt handikappad och rullstolsburen arbetar hon idag som psyko-
log (Inte som andra (Sondra) 1976-04-02).

Andra vanliga typer av hjältehistorier är där den funktionshindrade perso-
nen skildras tillsammans med en hjälpare och det är i de fl esta fall hjälparen 
som framstår som den verkliga hjälten. Hjälparen kan vara ett tekniskt hjälp-
medel, en nära anhörig, en lärare eller vårdpersonal. I Rapport (1978-08-08) Rapport (1978-08-08) Rapport
uppvaktar föräldrar till utvecklingsstörda barn som bor på vårdinstitutioner 
omsorgsnämnden för att barnen ska få en människovärdigare vardagstillvaro 
med respekt för deras privatliv och integritet. I Rapport (1976-02-28) talar Rapport (1976-02-28) talar Rapport
läkare om de ovärdiga förhållandena på institutionerna.
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Offerhjälten är också en variant av hjältehistorier, dvs de som både är 
hjältar i sin kamp att skapa sig en värdig, mänsklig tillvaro utifrån sina egna 
förmågor och funktioner och som samtidigt beskrivs som offer för byråkrati 
och en miljö som endast är anpassad för icke-funktionshindrade. Offerhjäl-
ten är t ex mannen som sitter i rullstol, har nedsatt talfunktion och under 
hela sitt liv kastats hit och dit mellan olika institutioner utan att ha haft något 
infl ytande själv, men som ändå inte har gett upp. Han är ensam i sin kamp 
och anses ha individuellt ansvar för sin situation och endast genom accepte-
rande av situationen, gott humör och kämpaglöd framstår det som om han 
har möjlighet att förändra sin situation. Tillsammans med sin assistent har 
han skrivit sina memoarer och beskrivit sin syn på sättet att behandla honom 
och nu går han, vid 57 års ålder, på en folkhögskola för funktionshindrade 
personer (Vart ska jag ta vägen, 1977-11-16).

Ett annat exempel är den unge pojken som råkat ut för en motorcykelo-
lycka som lett till att hans båda ben blivit förlamade. Han beskrivs som ett 
offer och samtidigt som en kämpande hjälte med stark livsvilja och envishet 
(Aktuellt(Aktuellt(  1987-08-02). Ytterligare ett exempel är mannen som dök i för grunt Aktuellt 1987-08-02). Ytterligare ett exempel är mannen som dök i för grunt Aktuellt
vatten, slog huvudet i en sten och blev förlamad från bröstet och nedåt. Han 
skildras som ett offer och samtidigt som en hjälte som inte ger upp utan för-
söker hitta tillbaka till en tillvaro liknande den han levde i före olyckan (En 
förlamande sekund 1986-09-11).förlamande sekund 1986-09-11).förlamande sekund

Till hjälteberättelser kan också räknas program om funktionshindrade 
personer som offentligt protesterar mot förtryck som de utsätts för. I doku-
mentären Bryta is (1976-05-31) kräver några psykiskt funktionshindrade Bryta is (1976-05-31) kräver några psykiskt funktionshindrade Bryta is
personer att få leva sitt eget liv och få arbete och bostad som alla andra och 
inte särbehandlas med förmyndarattityd. 

Hjälteberättelser är också personporträtt som handlar om funktionshin-
drade som lyckats nå en position som är ovanlig och svår att nå även för en 
icke-funktionshindrad, men som framställs som en ännu större bragd när det 
rör sig om funktionshindrade personer. Ett exempel är de två kvinnorna som 
startat en mobil reklambyrå istället för att sjukpensionera sig (Leva till 100 %
1987-04-06). Ett annat är den förlamade professorn Stephen Hawking som 
benämns som en av världens ledande fysiker (Rapport 1986-06-02) samt den 
kvinna som tävlar i rytmisk sportgymnastik med starkt nedsatt syn (Sportnytt 
1987-02-19). 

Hjälteinslag där funktionshindrade personer genom aktiviteter och egen-
skaper lyckas leva ett ”normalt” liv är också vanliga. I dessa beskrivs den 
funktionshindrade personens omgivning som icke-handikappanpassad och 
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alltså besvärlig för den funktionshindrade, men den funktionshindrade har 
trots stora ansträngningar lyckats lära sig leva i den och kämpar för att bli 
kvar i det ”normala” livet. Ofta handlar det helt enkelt om att leva det var-
dagsliv som den icke-funktionshindrade majoriteten lever, dvs att leva ett 
socialt accepterat ”normalt” liv. Trots att handikapprörelsen, här exemplifi e-
rad av hörselskadades organisationer, enligt Anne Karpf (1997:80) hävdar 
att We celebrate deaf people, menar hon att medierna … they celebrate people 
who aren´t deaf anymore… the emphasis is always on becoming as much like 
hearing people as possible. Att leva ett vardagsliv så som det gestaltar sig för 
en icke-funktionshindrad person, idealiseras och framställs grovt förenklat i 
termer av att ha ett arbete, en familj och fritidsintressen som utövas utanför 
hemmet. Dessa komponenter fungerar i det här sammanhanget som markö-
rer av att de enskilda individerna följer samhällets normer för den ”normala” 
samhällsmedborgaren. 

Det stackars offret

När berättelsens fokus ligger på den funktionshindrades utsatthet, ofrihet 
och beroende framställs personen som ett offer för byråkrati, diskriminering 
och förtryck. Huruvida den funktionshindrade kämpar för andra livsvillkor 
är i de här berättelserna av underordnad betydelse. Liksom Ann Pointon 
(1997:88) tycker sig se, har också jag kommit fram till, att The approach to 
the tragedy tends to be concerned with the compensatory spiritual development 
of the actors. The ‘saviour’ is often the ‘self ’(i.e. the disabled person). De handlar 
helt enkelt om hur den funktionshindrade … is coping with the burden. 

1970-talet är egentligen det första årtiondet som offerhistorier börjar dyka 
upp i televisionen, berättelser om hur funktionshindrade personers livssitua-
tion har påverkats av deras sjukdom eller skada och av samhällsinstitutioners 
oförstående. De handlar om förtryck och orättvisor. I Rapport (1978-04-30) Rapport (1978-04-30) Rapport
berättas i ett inslag om en synskadad förskollärare som inte får något arbete 
pga sitt funktionshinder, i Aktuellt (1978-07-06) handlar det om en taxi-Aktuellt (1978-07-06) handlar det om en taxi-Aktuellt
chaufför som fuskar med färdtjänstbiljetterna och tar för mycket betalt av de 
funktionshindrade resenärerna, i Rapport (1978-06-16) visas ett inslag om Rapport (1978-06-16) visas ett inslag om Rapport
utvecklingsstörda på ett vårdhem som tvingas sova i moskitnät pga alla fl ugor 
som kommer från en lantgård i närheten och i Fokus (1976-02-25) beskrivs Fokus (1976-02-25) beskrivs Fokus
de omänskliga, ovärdiga, respektlösa förhållanden som många funktionshin-
drade människor lever under på de stora specialsjukhusen.
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Offerberättelserna är många även under 1980-talet. De handlar till stor 
del om hur funktionshindrade personer drabbas av samhällets nedskärningar 
inom den offentliga sektorn, 

i Aktuellt (1987-11-20) där det talas om hur offentliga miljöer utgör stora Aktuellt (1987-11-20) där det talas om hur offentliga miljöer utgör stora Aktuellt
hinder mot eller omöjliggör funktionshindrade personers deltagande. I Rap-
port (1986-08-06) talas det om handikapp-VM och de icke-handikappanpas-
sade förläggningarna och bristen på handikapptoaletter. I debattprogrammet 
Svar Direkt (1987-02-17) handlar programmet om hur funktionshindrade 
personer nekas bidrag till hjälp och hjälpmedel. En funktionshindrad kvinna 
behöver bil för att kunna förfl ytta sig längre sträckor men får inte bidrag till 
en specialanpassad bil därför att hon har för hög inkomst. Däremot kan hon 
få färdtjänst, vilket reportern i inslaget menar innebär en mycket högre kost-
nad för samhället. I dokumentären Två liv (1986-02-07) handlar det om hur Två liv (1986-02-07) handlar det om hur Två liv
icke-funktionshindrade personers attityder och bemötanden påverkar funk-
tionshindrade personers självsyn och mod att visa sig på offentliga platser. 
Programmet visar hur två personer som har kroppsligt synliga funktions-
hinder blir bemötta och hur de tyr sig till varandra för att stärka och hjälpa 
varandra till ökat självförtroende. I Trafi kmagasinet (1987-11-09) handlar ett Trafi kmagasinet (1987-11-09) handlar ett Trafi kmagasinet
inslag om en kvinna som är beroende av sin bil men som ofta råkar ut för att 
handikapparkeringsplatserna är upptagna av, som hon säger, friska bilar. Tar 
hon sig fram till den felparkerade bilen och visar sitt parkeringstillstånd blir 
hon ofta utsatt för …tillmälen vilket gör henne ledsen och påverkar hennes 
ork och krafter. Det hon istället ofta gör är att sitta kvar i sin bil och vänta 
tills personen som står olagligt parkerad dyker upp och fl yttar på sin bil. Det 
kan ta lång tid och under tiden sysselsätter sig kvinnan med att lyssna på 
musik och läsa en bok. Ett kort ärende i centrum kan därmed ta fl era timmar, 
berättar hon. 

1990-talets offerberättelser visar på samma sätt som under tidigare årtion-
den hur socialpolitiska regler har lagt krokben och försvårat för den enskilda 
människan. Byråkratiska regler som teoretiskt sett förefaller rättvisa och 
funktionella visar sig i det enskilda fallet försvåra, försämra eller förhindra 
det vardagliga livet för den funktionshindrade personen. I Striptease (1997-Striptease (1997-Striptease
03-05), som handlar om Helene Fremdberg som 1986 blev påkörd av en bil 
och sedan dess har varit helt förlamad, talar berättarrösten om hur hon har 
blivit … totalt utlämnad till myndigheternas godtycke. Först blev hon överkörd 
av en bil. Sen blev hon överkörd av kommunen som inte skyr några medel för att 
spara pengar.
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Den infantila

En av de allra äldsta stereotyperna av funktionshindrade personer är som 
mindre vetande, själsligt omogna, barn. I likhet med Susan Wendell 
(1996:63) har jag iakttagit att det är särskilt vanligt att psykiskt funktions-
hindrade personer representeras som infantiler.

1950-talets funktionshindrade personer avbildas inte sällan som infantila 
vårdpaket. Naturligtvis kan man säga att många av de funktionshindrade 
personer som levde på institutioner i någon mån var ”vårdpaket”, men det 
fanns också många andra funktionshindrade samhällsmedlemmar som inte 
bodde på institutioner och som inte direkt behövde vård och som aldrig 
gestaltades. Ett exempel är dokumentären De första stegen (producerat 1947-
1948). I programbeskrivningen berättas om en vårdmiljö med sysselsätt-
ningar, aktiviteter, träningar och vård. Bilder visas av barn som badar i en 
bassäng, någon bärs till en rullstol, en annan skjutsas i en skottkärra. Mitt 
i den bildsatta berättelsen beskrivs två av barnen i termer av mycket basala 
handlingar; Flicka ler lyckligt förnöjd då hon lyckas ta en brödbit, och Flicka ler lyckligt förnöjd då hon lyckas ta en brödbit, och Flicka ler lyckligt förnöjd då hon lyckas ta en brödbit Pojke ler 
lyckligt då han lyckas ta ett steg utan stöd. lyckligt då han lyckas ta ett steg utan stöd. lyckligt då han lyckas ta ett steg utan stöd

Sedan synen på funktionshindrade som enbart vårdtagare i allt högre 
utsträckning försvunnit under 1970-talet har infantiliseringsinslagen också 
minskat men i ett fåtal program lever det kvar, t ex i Sydnytt (1977-03-11) Sydnytt (1977-03-11) Sydnytt
där det talas om att funktionshindrade bara kan utföra specialanpassade arbe-
ten. Ännu tydligare visas detta i Mittnytt (1977-03-15) där en företagsledare Mittnytt (1977-03-15) där en företagsledare Mittnytt
som anställt två utvecklingsstörda personer säger att för att ett företag ska 
kunna anställa psykiskt funktionshindrade personer måste företaget ha en 
speciell typ av jobb som är … lättare, som man alltså får, … kan lära sig utan 
alltför lång upplärning och så vidare. Så att dom känner att dom gör ett fullt 
normalt jobb.

Under 1980-talet när både andelen psykiskt funktionshindrade och talut-
rymmet har ökat (om än inte i bemärkelsen föra sin egen talan) i TV kliver 
reportern ibland oombedd och oinbjuden in i personernas privatliv. I pro-
grammet Steffen och Anny och deras vita katt (1988-05-12) skildras det psy-Steffen och Anny och deras vita katt (1988-05-12) skildras det psy-Steffen och Anny och deras vita katt
kiskt funktionshindrade parets livssituation sedan de gift sig och fl yttat till ett 
eget radhus. Av särskilt intresse verkar det ha varit för reportern att framhäva 
att Anny sysselsätter sig med dockor. I en lång fi lmsekvens får tittarna följa 
Anny när hon långsamt och noggrant klär på en docka och lägger den i en 
dockvagn som hon sedan tar med sig när hon gör en shoppingtur i centrum. 
Efter sekvensen frågar reportern Anny:



124

- När man bor såhär i en småstad måste man då inte tänka noga på hur man 
uppför sig?

- Jo.
- Är det inte svårt att lära sig?
- Inte särskilt.
Filmsekvensen i kombination med reporterns fråga implicerar att det 

skulle vara ett problem för Annys möjlighet att bli socialt accepterad att hon 
kör omkring en dockvagn.

I Aktuellt (1987-04-16) bemöts ett annat psykiskt funktionshindrat par Aktuellt (1987-04-16) bemöts ett annat psykiskt funktionshindrat par Aktuellt
också som infantiler. Paret bor på en vårdinstitution som nu ska läggas ner. 
Därmed riskerar mannen att skickas tillbaka till sitt hemlandsting som är ett 
annat än det där vårdhemmet ligger och där kvinnan har sin hemvist. Repor-
tern intervjuar paret:

Reportern: - Ni tycker om varandra?
Gunilla: - Ja
Torsten: - Javisst gör vi det.
R: - Jaså. Hur länge har ni vari i, varit ihop då?
G: - Kommer jag inte ihåg. Länge, tror jag.
R: - Håller ni ihop jämt?
G och T: - Ja, gör vi.
R: - Ni är aldrig osams?
T: - Nä.
G: - Ibland kan vi vara det. Ibland. Så går det över ibland.
R: - Det gör det? Ni kramar varandra mycket på dagarna då?
G: - Ja.
Vad har hans frågor med inslagets tema att göra? Varför bemöttes paret 

med frågor om hur ofta de är osams respektive kramas? Var fanns frågorna 
om hur paret kände sig inför att de kanske snart skulle bli tvungna att bo på 
skilda orter? 

I dokumentären Våran Carmen (1997-02-03) förekommer ytterligare ett 
exempel där funktionshindrade infantiliseras. Det är en dokumentär som 
handlar om en uppsättning av Bizets opera Carmen där samtliga personer 
i rollbesättningen är utvecklingsstörda. Skådespelarna agerar på ett i högsta 
grad professionellt sätt men infantiliseras när föreställningens icke-funk-
tionshindrade producent, Eva Jalmar, tar plats i rutan och gör sig till tolk för 
skådespelarnas tankar och uppfattningar.

EJ: - …eftersom man så sällan blir sedd. Det är ingen som ser mig när jag 
går på gatan. Möjligtvis tittar de för att jag ser annorlunda ut, att jag har sneda 
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ögon, att jag är liten, kort, tjock, att jag hänger ut med tungan eller att jag uppför 
mig på något annorlunda sätt. Det är i så fall då man blir tittad på.

R: - Men så är det inte här i Carmen?
EJ: - Nej, här blir jag sedd för de prestationer jag gör på scenen. För den jag 

är. För att jag är vacker och att jag är oerhört duktig att sjunga, för min förmåga 
att dansa fl amenco.

Det ligger självklart något i det hon säger och föreställningen är en presta-
tion, det är inte tu tal om den saken, men jag anar en förmyndarattityd när 
hon gör sig till taleskvinna för de utvecklingsstörda personerna och, å deras 
vägnar, uttrycker sig i jag-form. 

I ett nyhetsinslag om Barbro Lanz i Aktuellt (1996-02-01) berättas det om Aktuellt (1996-02-01) berättas det om Aktuellt
en utvecklingsstörd kvinna som hållits gömd för myndigheterna av sin mor. 
På grund av detta har Barbro Lanz inte fått sitt lagstadgade stöd, ingen skol-
gång, ingen hjälp eller ersättning, och nu ska hon efter moderns bortgång, 
vid 51 års ålder, få sin första förtidspensionsutbetalning. Barbros beroende 
och infantiliseringen av henne framkommer i en scen där reportern frågar 
henne:

R: - Så ni delade på hennes [mammans] pension?
B: - Ja, vi gjorde det, ibland och så gick jag till Sparban … Nej, Föreningsban-

ken och köpte lite pengar då och då.
Bilden av Barbro som infantil förstärks i slutscenen, vilken ytterligare 

poängterar hennes hjälplöshet. Hon sitter i en soffa och rättar till håret på en 
docka som hon har bredvid sig. Barbro småpratar med dockan och i inslagets 
slutreplik, riktad till dockan, säger Barbro:

- Såja, nu är du fi n.
Återigen har en docka använts som markör för det infantila, det eviga 

barnet.

Den skurkaktiga

Skurkstereotypen är relativt ovanlig i mitt material jämfört med vad tidigare 
brittiska och amerikanska studier visar. Nancy Signorielli (1993) menar i sin 
forskningsöversikt att den mest ihållande och varaktiga stereotypen är, och 
har varit, skurken. Jag fi nner den i mitt empiriska material endast en gång 
i ett nyhetsprogram och några få gånger i fi ktionsprogram. Tidigare under-
sökningar har i huvudsak genomförts på empiriskt material hämtat från fi k-
tionsgenrer och biofi lmer och det är möjligt att skurkstereotypen är vanligare 
i fi ktionsprogram än i faktagenrer, varifrån huvuddelen av mitt empiriska 
material härrör. 
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Endast i ett enda inslag framstår alltså den funktionshindrade själv som 
skurk i ett program från nyhets- och faktagenren (Aktuellt skurk i ett program från nyhets- och faktagenren (Aktuellt skurk i ett program från nyhets- och faktagenren ( 1997-06-10). Det 
handlar om en psykiskt funktionshindrad man som hämtas av polisen för 
att tvångsomhändertas. Mannen vägrar och försöker värja sig med hjälp av 
en kniv. Detta är en traditionell berättelse med roller som offer, hjälte och 
skurk. Frågan är bara vem som har vilken roll. Det bestäms utifrån det per-
spektiv man betraktar berättelsen. Strålkastaren i inslaget är riktad mot de 
knivskurna poliserna som framställs som offer för en vettvilling, en galning. 
Men det skulle likaväl ha kunna ha varit den funktionshindrade mannen som 
framställdes som offer för polisernas intrång och (över)grepp. Perspektivet 
gör således mannen till skurken. Inslaget börjar med att nyhetsreportern 
säger: Två polismän och en sjukvårdare överfölls och knivskars av en psykiskt sjuk 
man. Inslaget slutar med att reportern berättar att mannen övermannades först 
när han blev nedskjuten och allra sist berättas att mannen skadades i magen. 
Hotet mot den allmänna ordningen står i centrum av inslaget och den som 
bryter mot ordningen är skurken.

Porträtt av en skurk i ett fi ktionsprogram har jag funnit i materialet endast 
ett fåtal gånger. På 1960-talet sändes en TV-serie som hette Jagad och dess 
huvudhandling var en mans aldrig upphörande jakt på en enarmad mördare. 
På 1980-talet sändes serien Twin Peaks (repris år 2000) och där gestaltades Twin Peaks (repris år 2000) och där gestaltades Twin Peaks
ondskan bl a av en kortvuxen man, en dvärg.

Sammanfattning och kommentar
SVT:s representationer av funktionshindrade personer görs för det mesta i 
form av stereotypa porträtt. Jag har i princip lagt Propps klassiska kategorise-
ring som en strukturalistisk mall över TV-programmen för att enkelt kunna 
beskriva det stereotypiska berättandet. Detta innebär naturligtvis en risk för 
att jag samtidigt både tvingar in materialet i förbestämda kategorier och 
befäster snarare än utmanar överdrivet förenklade människoporträtt. 

Stereotypa föreställningar om funktionshindrade personer härrör, enligt 
Liachowitz (1988), till stor del från myter och gamla föreställningar från 
tidigare tidsepoker. Anledningen till att såväl föreställningarna som porträtt-
ten inte förändrats särskilt mycket över tid är, enligt henne, att de återkom-
mande har upprepats i offentliga samtal, inte minst i medier. Stereotyperna 
används och överlever också sannolikt därför att de överensstämmer med de 
regler som berättelser i allmänhet följer, nämligen det traditionella, linjära 
berättandet med de speciella aktörer som vanligtvis används i det sättet att 
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berätta, de av Propp (1968) kategoriserade hjältarna, skurkarna och offren. 
Signorielli (1993:31) menar att representationen av funktionshindrade per-
soner inte kan förändras … förrän journalister och andra skribenter upphör 
att falla tillbaka på existerande dramaformler och stereotypa porträtt. Men 
journalister inom t ex nyhetsgenren har ytterst lite tid till förfogande för att 
utveckla nya berättarstrategier. Tidsschemat är mycket pressat. En nyhet ska 
vara så färsk och bli klar så nära inpå sändning som möjligt, vilket gör att 
det är lätt att tillgripa gamla kända och invanda berättarkoncept för att helt 
enkelt hinna bli klar i tid. Därmed fi nns det stor risk att de gamla myterna 
och föreställningarna fortsätter att leva orefl ekterade och på så sätt befästs de 
utan att någon journalist har haft det som sin avsikt eller själv skulle bekänna 
sig till detta synsätt.
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10 Funktionshinder som identitet

My abilities are not defi ned by my lack of hearing. 
My intelligence, my insatiable curiosity about the human 
body and the world around us, my compassion for others, 
my sense of humour and my perseverance in the face of 
great diffi culties are the attributes by which others should 
judge me. Those people...scientists, physicians, educators and 
others...who fi xate on my deafness rather than seeing all that I 
am and all that I have accomplished, have more of a disabi-
lity then I pity, they do not deserve my time or my effort
(Sadler 2001-08-23)

I första hand sitt funktionshinder
Sällan skildras funktionshindrade personer i första hand som unika individer 
utan för det mesta som representant för en grupp som kallas De funktions-
hindrade. Individen används för att illustrera en problematik som antas gälla 
hela det heterogena aggregat av personer som har funktionshinder. Det är 
också sällsynt med funktionshindrade personer i program och inslag som 
handlar om något annat än just funktionshinder och handikapp. Det visar 
sig t o m i det fåtal program där funktionshindret inte har någon som helst 
betydelse för programmets tema. Leif Furhammar (1992:7) tror att en av 
anledningarna till den här slagsidan i mediegestaltningarna kan vara att 
Den enklaste dramaturgiska tekniken att gestalta pregnanta karaktärer är att 
välja ut och betona ett visst markant drag i personligheten. Den handikappades 
handikapp är en i det sammanhanget utmärkt åskådlig egenhet, och genom den 
vidmakthålls den fördomsfulla uppfattningen att lytet är hans mest karakteris-
tiska egenskap. Jessica Evans (1998:336) menar att speciellt förtryckta, margi-
naliserade och/eller avvikande personer ofta defi nieras som medlemmar i en 
grupp medan infl ytelserika och mäktiga personer i mycket högre utsträck-
ning beskrivs som unika individer. In fact, one could argue that an indication 
of how far various peoples have achieved full citizenship rights is whether they are 
defi ned not primarily as members of a group, but as individuals.

En av journalistikens sändningsvärderingsregler (Galtung & Ruge, 1968) 
i syfte att åstadkomma tydlighet är vidare, att använda en enskild persons 
livssituation som exempel på en problematik som antas gälla för en hel grupp 
av människor. I Aktuellt (1996-03-01) får en man som inte kan tala och som 
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endast kan röra två fi ngrar tjäna som exempel på hur den då relativt nya 
lagen Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:
387), kunde fungera. Mannen representerar här alla de personer som har fått 
personliga assistenter enligt LSS. 

Men funktionshindrade är ingen grupp. Det enda man kanske skulle 
kunna hävda är att de upplever en gemensam underordning. Roland Humph-
rey (1997:173) menar dock att dels är skillnaderna mellan livsvillkoren för 
personer som har olika funktionshinder så stora och dels är människors andra 
subjektspositioner så varierande att man överhuvudtaget inte kan tala om 
någon gemensam underordning eller något gemensamt förtryck. Visserligen 
är det så att funktionshindrade personer har det gemensamt att de har sär-
skilda, om än olika, behov av resurser och samhällsanpassning för att klara 
sin dagliga livsföring, men detta innebär inte att de nödvändigtvis är utsatta 
för samma sorts underordning (op cit). 

Det ligger en ideologisk makt i att medierna riktar … the representational 
spotlight… mot att vara funktionshindrad men aldrig mot att vara icke-funk-
tionshindrad (Evans, 1998: 337). Det icke-funktionshindrade exnomineras 
och behöver inte nämnas utan ligger outtalat som en underförstådd själv-
klarhet, en naturgiven normalitet. En icke-funktionshindrad person behöver 
aldrig tänka på sig själv eller blir representerad som tillhörande en grupp som 
benämns icke-funktionshindrade, medan en funktionshindrad person för 
det mesta representeras just som sådan. Är man funktionshindrad betraktas 
man, oavsett om man är man eller kvinna, i första hand som funktionshin-
drad, som avvikande, tillhörande De Andra.

Under 1950-talet hände det i princip aldrig att en funktionshindrad 
person deltog i TV i några andra sammanhang än som sitt funktionshinder. 
Det enda undantaget är ett inslag från programmet Veckorevy (1956-04-09) 
där det berättas om den förlamade Sigurd Severinsson som även framställs i 
sin yrkesroll som ingenjör.

På samma sätt förhöll det sig under 1960- och 70-talen. Det förekom endast 
ett fåtal undantag och det var, liksom på 1950-talet, program och inslag som 
handlade om en individs funktionshinder och yrkesroll. I dokumentären 
Reservdelsmänniskan. Från träben till plasthand (1977-03-20) berättas det Reservdelsmänniskan. Från träben till plasthand (1977-03-20) berättas det Reservdelsmänniskan. Från träben till plasthand
om en funktionshindrad fl ygkapten. I sportinslag med funktionshindrade 
utövare, vilket börjar bli allt vanligare under 1970-talet, gestaltas också de 
medverkande som både funktionshindrade personer och idrottsutövare. I 
programmet Lördags Handikappidrott (1978-03-11) förekommer ett inslag 
om olika utövare av handikappidrott. Funktionshindren visas hela tiden i 
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bild, men samtidigt handlar intervjuerna om idrotten, t ex om vad som krävs 
av en bra bordtennisspelare.

När vi kommer till 1980-talets program har det fortfarande inte skett 
någon märkbar förändring av representationsstrategierna i det här avseendet. 
Man bör som jämförelse påminna sig om att 1980-talet är det årtionde när 
såväl internationella handikappåret har genomförts som FN:s Världsaktions-
program har formulerats. Men fortfarande är det ovanligt med program som 
gestaltar funktionshindrade personer som fullvärdiga medborgare. I stället 
skildras de som en grupp hjälpbehövande i beroendeställningar. 

Bilden förändras något under 1990-talet. I ett fåtal program gestaltas 
funktionshindrade personer som individer och inte som representanter för en 
grupp och nu handlar det inte enbart om den funktionshindrade personens 
yrkesroll. Jag har funnit exempel på funktionshindrade invandrare (Rapport 
1996-02-29), dansare med funktionshinder (Dansar med rullstolar 1996-03-Dansar med rullstolar 1996-03-Dansar med rullstolar
21), stå-upp komiker och funktionshindrad (Aktuellt21), stå-upp komiker och funktionshindrad (Aktuellt21), stå-upp komiker och funktionshindrad (  1996-05-26), musiker Aktuellt 1996-05-26), musiker Aktuellt
och funktionshindrad (Aktuellt och funktionshindrad (Aktuellt och funktionshindrad ( 1996-04-18) samt fi lmare och funktionshin-
drad (Rapport Morgon 1997-01-10).

Men under 1990-talet fi nner jag också några exempel på att personer som 
har funktionshinder i första hand skildras som något annat än sitt funktions-
hinder. I dokumentärserien Franklin D Roosevelt (1996-09-14) skildras hans Franklin D Roosevelt (1996-09-14) skildras hans Franklin D Roosevelt
presidentgärning. Funktionshindret betraktas inte som en del av hans per-
sonlighet och har heller ingen nämnvärd plats i programmet, vilket kan ha 
att göra med Roosevelts samhällsposition. I programmet Monica Zetterlund 
- Underbart är kort (1997-09-13) är hennes funktionshinder likaså av under-- Underbart är kort (1997-09-13) är hennes funktionshinder likaså av under-- Underbart är kort
ordnad betydelse. Ett annat exempel är frågeprogrammet Supersvararna
(1990-02-19) där Lena-Maria Johansson förekommer som tävlingsdeltagare. 
Hon presenteras förvisso som handikappsimmerska, men de övriga deltagarna 
tillskrivs också olika epitet som Fröken Ur, sångerska, och förre bordtennis-
spelaren och deltagandet i programmet bygger överhuvudtaget inte på att 
Lena-Maria har ett funktionshinder utan enbart på hennes insats som täv-
lingsdeltagare. I ytterligare ett exempel, Dansa med rullstolar (1996-03-21), Dansa med rullstolar (1996-03-21), Dansa med rullstolar
gestaltas alla sex dansarna i ensemblen i första hand som dansare, såväl de 
funktionshindrade som de icke-funktionshindrade. I det här avseendet kan 
man alltså iaktta en förändring över tid, även om antalet exempel är ytterst 
litet.

Inte bara SVT:s programproduktion utan även den sociala forskningen om 
funktionshindrade personer har präglats av ett betraktelsesätt som framstäl-
ler funktionsnedsättningen som den huvudsakligen bestämmande faktorn i 
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en människas liv och personlighet. Trots att funktionshindrade personer lever 
under mycket varierande villkor, har de ändå ofta kommit att ses som per-
soner som lever under samma villkor, är utsatta för samma sorts förtryck, 
diskriminering och fördomar oavsett andra subjektspositioner som genus, 
etnicitet, klass och sexualitet. Men funktionsnedsättning är trots allt bara en 
del av en människa och kan därför inte verka bestämmande på hela indivi-
dens personlighet. Andra subjektspositioner ligger alltid med och färgar vem 
man är, upplever sig vara och blir betraktad som. Funktionshindret är inte 
ensamt bestämmande. Jag menar, i likhet med Luce Irigaray (1997:317), att 
det inte fi nns något positivt innehåll eller någon egen identitet i begreppet 
funktionshindrad.

Överhuvudtaget anser jag, liksom Judith Butler (1990), att det inte fi nns 
något essentiellt i olika identiteter. Det är samhällets socialt bestämda makt-
relationer som i diskurser defi nierar hur vi uppfattar omvärlden och var-
andra. Det fi nns därför ingen given betydelse i den tillskrivna identiteten 
funktionshindrad utan den är också socialt bestämd, diskursiv. Men det bety-
der naturligtvis inte att funktionshindret och den, många gånger, avvikande 
kroppen inte skulle vara verklig, fi nnas och gå att ta på (se kapitel 8).

Vidare menar jag att det inte kan förekomma vilka identiteter som helst 
i ett samhälle vid en viss historisk tid. Det är fråga om kategoriseringar av 
människor i grupper, bestämda av sociala maktrelationer, som är tillgängliga 
i ett visst samhälle vid en viss tid och för att en identitetskategori ska bli till 
måste den benämnas, någon måste tala om den som grupp. Det är inte så 
att först skapas en grupp och sedan kan den gruppen representeras, t ex i 
medierna, utan som Laclau (1993:289 ff ) säger, det är först när någon talar 
om en grupp som den föds. 

Samtidigt kan man förstå om det fi nns en oro för att om man inte repre-
senterar funktionshindrade som en identitetskategori, skulle kraven på rätt-
tigheter från funktionshindrades sida kunna negligeras och kanske försvinna 
från den offentliga samtalsarenan, som Ed Cohen (1991) hävdar. Rättigheter 
och rättighetskrav, menar han, är i vår demokratiska tradition knutna till 
identitetstillhörighet. Men att sträva efter att undvika, och se bortom, till-
skrivna identitetskategorier behöver dock inte leda till att aktioner mot för-
tryck och diskriminering skulle behöva tappa sin politiska kraft. Jodi Dean 
(1996:3) diskuterar detta genom att använda begreppet refl exiv solidaritet. 
Med det menar hon att vi kan lära oss att skapa vi-känslor, tillhörighet och 
gemenskap utan att samtidigt skapa motsatsen, dvs De Andra. Det är möjligt 
om man tillämpar begreppet refl exiv solidaritet, där människor kan ha olika 
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subjektspositioner och ändå enas i politisk aktion omkring ett gemensamt 
intresse.

Det här är, menar jag, en av de stora möjligheterna med ett socialkonstruk-
tivistiskt perspektiv. Att inte hemfalla åt total relativism utan att lära sig att 
se de sociala konstruktionerna som ligger i t ex identitetskategorier men ändå 
inte förlora möjligheten att enas i politiska manifestationer och aktioner.

Kvinna och funktionshindrad
Karin Barron (1997) menar att det under de senaste åren har väckts en med-
vetenhet om att genus spelar en viktig roll när det gäller funktionshindrade 
personers livsvillkor. Att vara kvinna är en subjektsposition som starkt färgar 
levnadsvillkoren för en individ. Vissa feministiska inriktningar hävdar t o m 
att kön är vad som allra mest bestämmer en människas subjektspositioner (se 
bl a Hirdman 1990).

I likhet med Malena Sjöberg (1997:39) menar jag att rådande genusord-
ning slår extra hårt mot funktionshindrade kvinnor. Den blir en dubbel 
börda, ett dubbelt förtryck. Kvinnor som har funktionshinder är diskri-
minerade inte bara i förhållande till icke-funktionshindrade utan också i 
förhållande till män med motsvarande funktionshinder. Kvinnor och män 
handikappas olika, säger Sjöberg (1997:30). Hon ger exempel på att reha-
bilitering inte sker på samma villkor, att kvinnors trovärdighet gentemot 
försäkringskassan, sjukvården och arbetsgivaren inte är densamma för kvin-
nor som för män. Reumatikerförbundet har dokumenterat att vården är 
sämre för kvinnor än för män och i FN:s standardregler (1993) har endast tre 
av de 22 reglerna könsperspektiv (op cit: 31, 60).

På samma sätt som Barron (1997), Malmberg (1996:20) och Sjöberg 
(1997:11) hävdar att handikappforskningen präglats av könsblindhet, har 
den feministiska forskningen anklagats av bl a Morris (1996) för att betrakta 
samtliga kvinnors erfarenheter som likartade och därmed bidragit till att 
exkludera och osynliggöra funktionshindrade kvinnors erfarenheter. Funk-
tionshindrade kvinnor har således, menar Malmberg (1996:19) och Mee-
kosha (1998:176), att kämpa både mot ett könsstereotypt tänkande omkring 
kön och mot det som inom feministisk teoribildning kallas essentialistiska 
uppfattningar om vad det innebär att vara kvinna, hustru, mor, älskarinna 
och att ha en sexualitet. 

Det fi nns i det empiriska materialet inte ett enda TV-inslag som behandlar 
specifi ka situationer som kan förekomma för en kvinna som har funktions-
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hinder, vilket det däremot (även om det är sällsynt) fi nns när det handlar om 
funktionshindrade invandrare. 

Ett program som dock tangerar en specifi k situation för funktionshindrade 
kvinnor är Fokus (1976-02-25). Programmet handlar om livsvillkoren för Fokus (1976-02-25). Programmet handlar om livsvillkoren för Fokus
funktionshindrade personer som bor på en stor institution, ett specialsjuk-
hus. I en sekvens berättas om ett antal äldre kvinnor som har bott på sjukhu-
set i över 30 år utan att ha någon skada, åkomma eller sjukdom som, enligt 
någon kulturell överenskommelse, skulle kunna defi nieras som ett funktions-
hinder. Berättarrösten talar om att kvinnorna tagits in på specialsjukhuset i 
Örebro under … tragiska förhållanden och att de nu har bott där så länge och 
varit borta från sina hemlandsting så länge att de inte vill fl ytta ifrån institu-
tionen. En kvinna som ursprungligen härstammar från Stockholm säger att 
hon … har sitt andliga hem i Örebro. I programmet berättas att kvinnorna 
blivit tvångsinskrivna på sjukhuset men det sägs ingenting om motiven till 
intagningarna och vilka de tragiska förhållandena var, men man anar att det 
har att göra med deras livssituationer som kvinnor.

Den kvantitativa analysen (se kapitel 5) antyder att funktionshindrade 
kvinnor och män är lika ofta representerade i TV-program och inslag under 
1950-talet. Det skulle kunna tänkas ha att göra med att funktionshindret 
framställs som den allt överskuggande bestämmande subjektspositionen 
och att kön, etnicitet och socioekonomisk klass betraktas som mindre, eller 
inte alls, betydelsefulla. Men även om kvinnor och män verkar vara lika ofta 
representerade varierar de situationer i vilka kvinnor respektive män gestaltas. 
På 1950-talet demonstrerar männen hjälpmedel (Blunda ett ögonblick och 
tänk… 1953), eller arbetar utanför hemmet (Veckorevy 1956-04-09), medan Veckorevy 1956-04-09), medan Veckorevy
kvinnor utför hushållssysslor i hemmet (Nuet 1955-08-29; Nuet 1955-08-29; Nuet Familjefönstret
1959-11-17). Således visar representationen av kvinnor och män redan i TV:
s barndom, indirekt och, kan man anta, omedvetet, att andra subjektspo-
sitioner än funktionshinder uppenbarligen sätter spår i representationer av 
människorna. Ändå fortsätter programmen att i huvudsak framställa funk-
tionshindrade personer som i första hand sitt funktionshinder. 

Det ligger inte någon självklar värdering i termer av bra eller dåligt i de 
här sätten att representera män i situationer utanför hemmet och kvinnor i 
hemmet. Problematiken är komplex. Å ena sidan är programmen helt enkelt 
exempel på representationer av rådande genusordning och kulturella köns-
rollsmönster. Sett ur den aspekten är det självklart bra att funktionshindrade 
kvinnor gestaltas i hem- och hushållssituationer, eftersom det inte alltid råder 
någon självklarhet i att en funktionshindrad kvinna ska ha tillgång till den 
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delen av den kulturella innebörden i att vara kvinna, utan ställs utanför rol-
lerna som maka och mor (Helmius 2001; Malmberg 1996:19). Å andra 
sidan lyfts inte förhållanden medvetet fram som gäller just för funktionshin-
drade kvinnor på samma sätt som det faktiskt gör när det gäller funktions-
hindrade invandrare, utan ibland gestaltas en funktionshindrad kvinna som 
sitt funktionshinder och ibland i en traditionell kvinnlig könsroll, men aldrig 
problematiseras de kulturella innebörderna av att vara kvinna och ha funk-
tionshinder. 

Under 1960-talet är programbeskrivningarna många gånger formulerade 
så att det inte framgår om det handlar om en funktionshindrad kvinna eller 
man. Inte heller nämns några namn, utan helt enkelt bara Handikappad i 
en av stiftelsen Fokus lägenheter (en av stiftelsen Fokus lägenheter (en av stiftelsen Fokus lägenheter Aktuellt (Aktuellt (  1966-12-23), Aktuellt 1966-12-23), Aktuellt … invalid sätts i, och 
kör bil (kör bil (kör bil Aktuellt (Aktuellt (  1967-08-25), Aktuellt 1967-08-25), Aktuellt Handikappad… bärs från rullstol upp i planet 
(Aktuellt (Aktuellt ( 1968-05-07) och Handikappad demonstrerar (Aktuellt 1968-11-
08). 

Det är allt fl er män som under 1980-talet får representera de funktions-
hindrade och skillnaden blir också allt mer tydlig mellan i vilka situationer 
män respektive kvinnor gestaltas. I en och samma typ av dokumentär där en 
funktionshindrad person själv för sin egen talan och berättar om sin livssitua-
tion handlar programmen om olika saker. I 16 redan (1986-11-14) berättar 
16-årige Eljas att han är … en forskartyp som gillar att vara ensam och sitta 
framför datorn. Han säger också Jag har nästan alla färdigheter jag behöver. Jag 
accepterar mig själv. I Kasimiira - varför är du så liten (1987-09-27) berättar 
tonårsfl ickan Kasimiira om andra människors stirrande, om att det gör henne 
nedstämd och deprimerad och hur hon släpper ut sin sorg och förtvivlan över 
andra människors oförståelse i dikter som hon läser upp i programmet. I sek-
venser som handlar om hennes skolgång talas det enbart om hennes sociala 
relationer, inte om skolarbetet, framtidsplaner eller yrkesdrömmar.

Funktionshindrade kvinnors sexualitet och sexualiserat våld

En problematik som i huvudsak berör funktionshindrade kvinnor är att de 
många gånger osynliggörs som sexuella varelser. Samtidigt är det vanligare än 
man kanske först tror att kvinnor med funktionshinder utsätts för sexuella 
övergrepp. Den här formen av våld behandlas i televisionen, om än i mycket 
begränsad omfattning och förvånansvärt sällan i termer av att det är kvinnor
som har blivit utsatta för våldet. Kerstin Finndahl (2001) har i en rapport 
kartlagt olika typer av förekommande våld mot funktionshindrade kvinnor 
i Sverige. Helen Meekosha (1998:178) har också uppmärksammat en annan 
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typ av våld mot funktionshindrade kvinnor som i princip osynliggörs i TV, 
påtvingade steriliseringar och aborter, medicinsk påverkan på menstruatio-
nen och tvångsadoptioner.

De få program och inslag som rör våld mot funktionshindrade personer 
handlar om bestämmelser för anmälningsplikt av våldshandlingar. I Rapport
(1996-07-10) berättas det t ex att Socialstyrelsen infört en anmälningsplikt 
för kommunanställda att omedelbart anmäla om de misstänker våld eller 
övergrepp mot personer som bor på kommunala vårdinrättningar. 

När inslagets fokus ligger på förövaren beskrivs denne för det mesta i 
termer av vilken identitetskategori han/hon antas tillhöra och vilket straff 
som har utmätts. Häktat en man, …anmälts för övergrepp, …polisanmälts är …polisanmälts är …polisanmälts
vanliga beskrivningar i programmen/inslagen. I Östnytt (1995-01-03) sägs 
det 24-åring dömd för våldtäkt på lindrigt utvecklingsstörd. Inte mycket våld.

De som har blivit utsatta för våld benämns, om de alls benämns, också i 
termer av identitetskategorier. I första hand benämns personen som funk-
tionshindrad. Endast i ett enda inslag talas det om att ett övergrepp har skett 
mot en kvinna, en förståndshandikappad fl icka (Mittnytt 1994-03-21). Det 
är klart att det fi nns goda skäl till att vara varsam med att ”hänga ut” den 
som har blivit utsatt för våld i programmen, men ibland tar sig omsorgen 
märkliga uttryck. Risken är att våldshandlingen avpersonifi eras. Ingen män-
niska verkar egentligen vara drabbad. I Smålandsnytt (1999-03-22) beskrivs 
ett sexualbrott mot en funktionshindrad person som ett …övergrepp mot 
äldre- och handikappomsorgen.

Jag fi nner det anmärkningsvärt att medierapporteringen visar tendenser 
till att reducera våldet mot funktionshindrade till rena våldshandlingar utan 
att relatera till de maktrelationer som föreligger mellan den funktionshin-
drade personen och personer i dennes omgivning. Framförallt beroendet av 
andra människor för den dagliga livsföringen skapar en situation av utsatthet 
och över- och underordning. 

Sex- och samlevnadsfrågor förekommer dock, om än i ringa omfattning, 
oavsett vilken tidsperiod man väljer att studera. De första exemplen fi nner 
jag under 1970-talet. Kanske är de en följd av att de stora vårdinstitutionerna 
vid den här tiden läggs ner och eget boende med privatliv och integritet fram-
ställs som viktigare än vård för funktionshindrade personers livskvalitet. Det 
är i första hand samlevnad som skildras i dessa inslag. 

Det sker över tid en förändring mot att funktionshindrades sexualitet 
nämns och berörs. I Steffen och Anny och deras vita katt (1988-05-12) inter-Steffen och Anny och deras vita katt (1988-05-12) inter-Steffen och Anny och deras vita katt
vjuas ett par som fl yttat från ett vårdhem och som nu bor tillsammans i ett 
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eget radhus. Den här fi lmsekvensen är citerad i kapitel 6 om berättarstrate-
gier men upprepas här som ett exempel på hur det i programmen talas om 
funktionshindrades sexualitet. Reportern frågar paret vad de ägnade sig åt 
den första ensamma natten i sitt eget hus.

R: - Var ni helt ensamma i huset? 
S: - Ja.
R: - Vad gjorde ni då?
S: - Det angår ingen vad jag gör eller inte gör. Vi bestämmer själva vad vi gör. 

Det ska ingen lägga sig i. Ni har ju också en man, så det vet ni väl. Vi gör precis 
samma sak.

Däremot har jag inte funnit något enda program eller inslag som tar upp 
relationen mellan de olika subjektspositionerna att vara kvinna, ha funk-
tionshinder, ha en sexualitet och vara mor. 

Invandrare och funktionshindrad 
Hittills har jag mest fokuserat på att vara kvinna och funktionshindrad, men 
även att vara invandrare och funktionshindrad bör nämnas som exempel på 
andra subjektspositioner som har inverkan på en individs liv, för att inte 
tala om kombinationen av att vara kvinna, invandrare och funktionshindrad. 
Antalet inslag och program som tar upp livsvillkoren för dessa personer är 
ytterst få, men de förekommer.

En funktionshindrad kvinna som är invandrare har jag funnit i ett inslag 
men problematiken att vara kvinna, funktionshindrad och invandrare berörs 
inte. I första hand representeras hon som ett exempel på problematiken att 
vara invandrare och ha funktionshinder. Det är i nyhetsprogrammet Rapport 
(1996-02-29) som det berättas om en kvinna som inte får stanna i Sverige 
och där hennes funktionshinder inte betraktas som förmildrande omständig-
het. Att hon är kvinna och att det också har betydelse för hennes position i 
den sociala ordningen framkommer bara indirekt, i den symboliska formen 
av sårbarhet och beroende. Kvinnan gråter öppet under hela tiden som hon 
berättar om sin situation som funktionshindrad invandrare. I sitt hemland 
får hon ingen vård och pga sitt funktionshinder kommer hon inte att kunna 
få tillträde till samhället. Hade just den delen av hennes problematik varit 
lättare om hon varit man? 
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Sammanfattning och kommentar
Funktionshindrade personer representeras för det mesta, i första hand, som 
sitt funktionshinder och som representanter för en grupp människor som 
benämns De funktionshindrade. Men skillnaderna i livsvillkor är så stora för 
människor med olika funktionshinder och skillnaderna i sociala positioner 
är så stora mellan olika människor att man inte kan tala om funktionshinder 
eller handikapp som någon gemensam nämnare.

Detta behöver dock inte betyda att aktioner mot förtryck och diskrimine-
ring skulle behöva tappa sin politiska kraft. Det är i högsta grad möjligt att 
enas runt ett gemensamt intresse utan att för den skull behöva etiketteras och 
klassifi ceras i någon gemensam tillskriven identitetskategori.

Men vad kan det då tänkas fi nnas för anledningar till att funktionshindret 
framställs som den bestämmande dimensionen av en människas liv, trots att 
funktionshindret kanske många gånger är den faktor som minst påverkar 
livsvillkoren? En tänkbar anledning kan vara att när funktionshinder på detta 
sätt lyfts fram som den bestämmande dimensionen av en enskild person är 
det ett av fl era sätt att återge berättelsen om avvikelse och annorlundaskap.
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11 Funktionshinder i medicinsk och social diskurs

Medicinska representationsstrategier
Tidigare forskning om medierepresentationer av funktionshinder, handikapp 
och funktionshindrade personer framhåller att de fl esta program handlar om 
funktionshinder som ett individuellt problem av medicinsk natur. Barnes 
(1992:35) säger t ex att med endast ett fåtal undantag är frågor om institu-
tionell diskriminering och samhällets ansvar negligerade. Karpf (1997:81) 
är av samma uppfattning. Hon menar utifrån sin studie av faktaprogram att 
handikapprörelsens arbete de två senaste decennierna verkar ha gått produ-
centerna spårlöst förbi. Fortfarande bygger programmen nästan slaviskt på 
medicinsk diskurs. Pointon (1997:89) hävdar också att det är skadan eller 
sjukdomen som fokuseras i programmen och att det är individens sociala 
kompetens och anpassning som anges som … the overcoming of disability. 
Det är således, enligt Paul Darke (1997:13), vare sig omgivningens eller sam-
hällets attityder, som i medierepresentationerna betonas som viktiga för den 
funktionshindrades livsvillkor utan istället den funktionshindrade individens 
egen attityd. 

Att gestalta handikapp som ett i huvudsak individuellt medicinskt pro-
blem medför att skadan eller sjukdomen beskrivs som hindret i en persons 
livssituation och inte att hindren uppkommer pga omgivningens attityder 
eller fysiska barriärer. Evans (1998:337) menar att The focus here is on the 
failure of the individual to adapt to society as it is, and thus the impairment is 
regarded as the ‘cause’ of disability.

Det är vanligt, framförallt enligt brittiska undersökningar, att funktions-
hindrade representerade genom medicinsk diskurs förekommer i s k botar-
historier (bl a Karpf 1997:80), men den typen av berättelser är sällsynta i 
Sveriges television. De förekommer däremot i svensk dagspress och vecko-
press. I Aftonbladet (Weigl, 1998) fi nns en artikel om Frida Warnqvist som 
… överlevt både mördarbakterien och körtelfeber och nu fått lämna rullstolen. 
Inte nog med det. Frida, står det, är 172 cm lång och antogs nyligen – som en 
symbol för friskheten – till en fotomodellagentur i Karlstad. Ett annat exempel, symbol för friskheten – till en fotomodellagentur i Karlstad. Ett annat exempel, symbol för friskheten – till en fotomodellagentur i Karlstad
också det hämtat från Aftonbladet (Kvarning, 2000) berättar om hur Jerry, 
med hjälp av modern teknik, har fått synen tillbaka efter 26 år som blind. 
En av de ytterst få förekommande botarhistorier i SVT:s historia härrör från 
1950-talet. Det är ett inslag i programmet Veckans nyhetsfi lm (1955-05-13) 
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som skildrar det stora pressuppbåd som samlats för att uppmärksamma ett 
av den medicinska vetenskapens framsteg. På ett hem för funktionshindrade 
barn i Chicago har läkare lyckats skilja ett par siamesiska tvillingar åt. Men 
förutom det här inslaget skildras funktionshinder för det mesta som något 
beständigt och obotligt. Botarhistorier försvinner i princip helt från SVT:s 
dagordning med något enstaka undantag under 1990-talet. 

Under 1950-talet kan man med fog hävda att medicinsk diskurs är det 
förhärskande sättet att gestalta handikapp och funktionshindrade perso-
ner. Men det verkar vid den här tiden inte, vilket blir vanligt under senare 
decennier, som att funktionshinder betraktas som ett individuellt problem 
som det är vars och ens ansvar att göra något åt. Snarare kan man säga att 
funktionshindrade personer representeras som totalt inkapabla att ta ansvar 
för sin egen situation. I programmen beskrivs funktionshindrade personer 
som rena rama vårdpaket, mer eller mindre oförmögna att påverka sina 
egna livsvillkor. Vården, i sin tur, framställs i de fl esta fall som god och 
omsorgsfull. I dokumentären De första stegen (1947-1948) berättas i ord och 
bild om hur välfärdsstaten hjälper funktionshindrade till samma livsvillkor 
som icke-funktionshindrade, men de personer som omhändertas framställs 
knappast som fullvärdiga samhällsmedlemmar, utan som hjälplösa och bero-
ende. Skildringen är naturligtvis vare sig falsk eller oärlig. De personer som 
gestaltas är sannolikt i hög grad beroende av vård. Men det fi nns många 
andra personer som har funktionshinder som inte behöver ständig vård. Det 
problematiska, och det jag vill lyfta fram med det här exemplet är, att om 
man betänker mediernas genomslagskraft i synnerhet när det gäller fenomen 
och människor som man inte själv har direkt erfarenhet av, fi nns det en risk 
för att om SVT enbart representerar funktionshindrade i vårdsituationer 
kan detta också tänkas bli den huvudsakliga bild av funktionshindrade som 
skapas inom tittarna.

Även under 1960-talet behandlas funktionshinder i SVT ur ett individu-
ellt, medicinskt perspektiv. Det är i stor utsträckning en förenklad värld som 
skildras där individuella åtgärder, som t ex invaliditetsbidrag (Fokus - Aktu-
ellt magasin 1966-11-25) och tekniska hjälpmedel (Den mänskliga tekniken
1967-09-18), betraktas som lösningen. Det är naturligtvis en viktig uppgift 
att via televisionen göra människor uppmärksamma på vilka bidrag som 
fi nns att söka och vilka rättigheter man enligt lag har när man har funktions-
hinder. Men livsvillkoren för en funktionshindrad person kan inte så lätt 
förbättras enbart med hjälp av tekniska hjälpmedel och ekonomiska bidrag 
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som programmen under 60-talet gjorde gällande. Sociala komponenter i livs-
situationen nämndes t ex knappt alls vid den här tiden.

Under 1970-talet börjar sociala faktorers betydelse för en funktionshin-
drad persons livssituation alltmer att förekomma i inslag och program, men 
samtidigt levde den gamla medicinska modellen kvar i hög utsträckning. 
I aktualitetsmagasinet Studio S - Är livet ändå värt att leva (1978-03-21) Studio S - Är livet ändå värt att leva (1978-03-21) Studio S - Är livet ändå värt att leva
beskrivs funktionshindrade personer i termer av friska och sjuka. När vi bör-
jade planera det här programmet om långvården tänkte vi oss att det skulle bli ett 
program om långvårdens bristande resurser, om förvaring istället för riktig vård. 
Programledaren fortsätter: Är deras liv ovärdigt därför att de inte kan röra sig 
som andra? Är det ovärdigt för att de inte kan tala utan hjälpmedel eller äta utan 
hjälp utav andra? Det är frågor som vi friska inte ska svara på utan som de sjuka 
själva ska besvara. Här blandas den svåra frågan om vad som är sjukdom och 
vad som är funktionshinder med frågan huruvida hinder i den fysiska och 
sociala miljön är ett individuellt eller ett kollektivt ansvar. Reportern Göran 
Elwin beskriver programmets medverkande, personer i 40-50 årsåldern med 
diagnosen MS, som sjuka och de som inte har MS som friska. Visst är MS 
en sjukdom men när övergår den till att bli ett funktionshinder och vilken 
aspekt av MS är mest central för individens livssituation, den medicinska 
vården eller den sociala aspekten av vardagslivet?

Med två program som sändes under 1980-talet vill jag illustrera hur det 
individuella ansvaret för livssituationen som funktionshindrad beskrivs och 
hur den egna skulden till funktionshinders uppkomst betonas. Det är inte 
särskilt vanligt med program som berör funktionshinders orsaker men i de 
här båda exemplen handlar det om förvärvade funktionshinder och skulden 
läggs entydigt på de funktionshindrade individerna. I Aktuellt (1987-08-02) Aktuellt (1987-08-02) Aktuellt
berättas om unga pojkars livssituation efter att ha de har blivit förlamade i 
trafi kolyckor och nu sitter i rullstol. Berättelsen fokuserar i det här fallet på 
faran med att köra motorcykel. Man låter en av pojkarna som två månader 
tidigare blev förlamad efter en motorcykelolycka säga: Den som har en motor-
cykel. Sälj den! Liksom, ja men, man är ju så fruktansvärt oskyddad. Händer det 
nånting då är det allvarligt... Man har aldrig tänkt på vilka faror man sätter sig 
i. Man ser helt annorlunda på det nu.

Det andra exemplet är programmet Leva till 100 % (1987-03-26) om 
bokförläggare Timo Kärnekull som har blivit förlamad och nu sitter i rullstol. 
Reportern lägger till en kommentar som påtalar att förlamningen är självför-
vållad och orsakad av stress, fet mat och alkohol. Programmet lägger också 
i hög grad skulden på Timo Kärnekull för att han genom sin sjukdom och 
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förlamning har orsakat sin familj svårigheter och tvingat dem till förändrade 
livsvillkor. Redan före Timos sjukdom var man van vid ett splittrat familjeliv 
men nu har allt ändå vänts upp och ner, säger reportern. Bokförläggarens fru 
säger Det är mycket som förändras då en anhörig, en man, en äkta make, blir 
så här dålig. Ens egna drömmar och förhoppningar och framtidsplaner, som jag 
hade tänkt att nu när barna var vuxna så skulle jag sätta igång med det och göra 
det. Det, det förändrar sig. Man får tänka om.

Under 1990-talet återkommer individuell vård av funktionshindrade som
tema, efter några decennier i periferin. Det kan i och för sig bero på att antalet 
inslag och program om funktionshinder i absoluta tal har ökat jämfört med 
tidigare årtionden. Men det kan också vara ett svar på en allmän samhällelig 
utvecklingstendens mot ökad individualisering och en återgång till ett sätt att 
betrakta funktionshindrade personer som sjuka individer istället för att, som 
på 1970-talet, betona de sociala följderna av att ha funktionshinder. Man 
kan nu se vård skildras tillsammans med temat bot. I Aktuellt (1990-11-13) Aktuellt (1990-11-13) Aktuellt
berättas det om en ny operationsmetod för hörselskadade och i Elbyl (1997-Elbyl (1997-Elbyl
02-17) behandlas det tidigare nämnda dilemmat med att använda djurförsök 
inom medicinsk forskning samtidigt med en förlamad fl ickas längtan efter 
att bli botad. 

I det tidigare nämnda programmet Porslinsmannen (1996-08-20) exem-
plifi eras det som Pointon (1997:89) talar om när hon säger att i och med 
att funktionshindrade personer visas i situationer där de med en positiv 
inställning och stolthet klarar av vardagliga uppgifter enligt den icke-funk-
tionshindrade normen så har personerna … removed the burden on society. 
No burden; no problem. I programmet visas en sekvens där Christian knäcker 
ägg och gör en omelett utan hjälpmedel, helt på egen hand. Och även om 
det tar honom tre gånger så lång tid att laga omeletten jämfört med en 
icke-funktionshindrad person, för vilken spis, panna och andra verktyg är 
anpassade, så framstår det i programmet som ett mål att lyckas med det som 
majoriteten samhällsmedlemmar klarar av. Social kompetens, personlighet, 
accepterande av sitt funktionshinder och anpassning framställs som exempel 
på hur funktionshindrade personer bör hantera sin situation. Men om inte 
ansvaret enbart betraktades som individuellt skulle inte Christian behöva 
ägna större delen av sin vakna tid till att bevisa att han klarade av ”normala” 
sysslor, utan istället kunna lägga ner sin energi på handlingar och aktiviteter 
som var viktigare för honom och som han, med de förmågor han har, kunde 
klara av, t ex arbete, fritidsintressen och socialt umgänge.
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Sociala representationsstrategier 
Hur kan man se om ett program berättar om funktionshinder och handikapp 
utifrån medicinsk eller social diskurs? I vissa fall är frågan oproblematisk, t ex 
i ett inslag där handikappombudsmannen uttalar sig om att kommunerna 
inte följer, utan förhalar, angivna FN-regler, Uutiset = Nyheter (1996-04-01). Uutiset = Nyheter (1996-04-01). Uutiset = Nyheter
I andra fall är den mer diffus. Ska ett inslag om hjälpmedel betraktas som 
något som hjälper individen eller som en samhällsåtgärd som undanröjer för-
svårande barriärer i den omgivande miljön? Och vad tar samhället kollektivt 
ansvar för?

 Under 1950-talet beskrivs funktionshinder enbart i termer av medicinska 
diagnoser. Under 1960-talet börjar det dyka upp allt fl er program där det talas 
om sociala aspekter av att ha ett funktionshinder. Detta illustreras av inslag 
som handlar om möjligheterna till eget boende, bl a i Aktuellt (1966-01-28) 
där en rullstolsburen kvinna har kunnat fl ytta till en specialanpassad lägen-
het, men också genom kritik av samhällsplaneringens utformning. Aktuellt
(1967-08-25) tar upp den sociala omgivningens bristande tillgänglighet 
genom att visa på svårigheterna för personer med vissa funktionshinder att 
ta sig upp och ned för trottoarkanter och bristen på skyltar för personer med 
rörelsenedsättningar eller nedsatt syn.

Denna kritik av samhällets bristande tillgänglighet för funktionshindrade 
personer gör att 1960-talet kan betraktas som begynnelsen till ett ambivalent 
synsätt på funktionshinder och inte längre ett entydigt medicinskt. Inslag 
som behandlar funktionshindrades lagstadgade rättigheter till bidrag och 
hjälpmedel för att kunna leva ett liv i samma miljö som övriga samhällsmed-
borgare börjar synas i SVT:s produktioner. I Fokus - Aktuellt magasin (1966-
11-25) kritiserar funktionshindrade personer, en socialvårdsdirektör och en 
ordförande i Medicinalstyrelsens hjälpmedelsfond, avslagna ansökningar om 
vårdbidrag och tekniska hjälpmedel. Det krångliga ansökningsförfarandet 
angrips i programmet liksom den bristande informationen till funktionshin-
drade om deras sociala rättigheter. Programmet avslutas med konkreta förslag 
från en reklambyrå på hur man skulle kunna förbättra informationen. I ett 
annat inslag, hämtat från Aktuellt (1968-07-26), kritiseras simrishamnsborna 
för segregationstänkande efter att ha uttryckt missnöje med att utvecklings-
störda ska få fl ytta in i ett bostadsområde i staden och i Trösklar. Stadsmiljö 
och rörelsehindrade (1968-11-19) ges vidare en lång rad exempel på offentliga och rörelsehindrade (1968-11-19) ges vidare en lång rad exempel på offentliga och rörelsehindrade
lokalers bristande tillgänglighet. 
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Under 1970-talet ökar antalet program som behandlar samhällets ansvar 
för funktionshindrade personers livsvillkor. Medikaliseringen av funktions-
hindrade hade resulterat i att många, framförallt psykiskt funktionshindrade 
personer, bodde och vårdades i stora kasernliknande specialsjukhus. Till 
skillnad från 1950-talets berättelser om vård beskrivs inte funktionshindrade 
personer under 1970-talet som vårdpaket, utan som personer som kanske 
inte i första hand ska vårdas utan i stället ges möjligheter till eget boende, pri-
vatliv och integritet. Svårigheten för funktionshindrade att få tillgång till eget 
boende kritiseras i många program under 1970-talet och sägs orsaka resig-
nation, abnorma institutionsbeteenden och kränkande intrång i individens 
privata sfär. Boendeformen kritiseras. Redan sönderbrutna människor kommer 
till anstalten och blir där inte uppbyggda igen för man ser där på symtomen på 
ett rent biologiskt sätt. Vad som sker på de här specialsjukhusen är att man alltför 
ensidigt beaktar det biologiska synsättet och att i ledningen fi nns människor som 
saknar utbildning i hur man utformar ett liv för medmänniskorna. Som inte 
sällan är skolade i en biologisk syn där man menar att människor ska främst ha 
vård, människor som betraktas som sjuka eller störda ska ha vård, och ger dom då 
inte en livssituation som är det centralaste för dom. Dom blir söndervårdade i all 
välvilja. Det betyder inte att dom inte behöver vård. Det betyder att vård inte är 
nog. Vård är inte ens kärnan i deras liv utan kärnan i deras liv är medmänsklig-
het, (Rapport 1976-02-29).

Jämfört med 1970-talet minskar under 1980-talet inslagen som handlar 
om samhällets kollektiva ansvar. Det lever dock fortfarande i viss mån kvar 
i inslag om hur funktionshindrade handikappas av offentliga lokalers icke-
anpassning (Rapport 1986-08-06) och av nedskärningar i den offentliga sek-Rapport 1986-08-06) och av nedskärningar i den offentliga sek-Rapport
torn som påverkar deras möjligheter till bidrag (Aktuellttorn som påverkar deras möjligheter till bidrag (Aktuellttorn som påverkar deras möjligheter till bidrag (  1987-11-20). Men Aktuellt 1987-11-20). Men Aktuellt
i stort sett återinträder under detta decennium en individualisering av synen 
på handikapp och funktionshindrade personers ansvar för sin situation. 

Under 1990-talet ökar återigen andelen program som behandlar samhäl-
lets ansvar för funktionshindrades livssituation. FN:s standardregler kan 
här tänkas ha börjat få genomslagskraft. Ett inslag som jag betraktar som 
ett försök att främja samhällets anpassning till funktionshindrade personers 
förmågor och möjligheter, är hämtat från Rapport (1996-04-01) där handi-Rapport (1996-04-01) där handi-Rapport
kappombudsmannen menar att svenska myndigheter diskriminerar funk-
tionshindrade personer. En undersökning visade att så många som fyra av tio 
myndigheter vägrade att ta fram information i punktskrift eller talkassett. Ett 
annat liknande exempel från Rapport (1996-12-29) handlar om att handi-Rapport (1996-12-29) handlar om att handi-Rapport
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kappombudsmannen gjort en kartläggning av hur och i vilken utsträckning 
kommunerna gjort sina offentliga lokaler handikappanpassade.

Sammanfattning och kommentar
Sammanfattningsvis kan man med fog hävda att de fl esta programmen i 
materialet beskriver funktionshinder och handikapp utifrån medicinsk dis-
kurs. Begreppet funktionshinder artikuleras med biologiska kroppar och 
medicinska diagnoser. Kroppar och diagnoser artikuleras i sin tur med 
begreppet normal och fysisk kropp får tjäna som metonymi för hela män-
niskan. När hela personen beskrivs i termer av sin fysiska kropp ligger det 
nära till hands att funktionshindret kommer att betraktas som ett kropps-
ligt, biologiskt och individuellt sjukdomstillstånd. Kroppen blir med det här 
synsättet det ideologiska verktyg som transformerar ett samhällsansvar till ett 
renodlat individuellt problem. 

Men även om de fl esta program beskriver funktionshinder och handikapp 
enligt medicinsk diskurs saknas inte exempel på TV-berättelser baserade på 
en social diskurs där samhällets kollektiva ansvar för funktionshindrades livs-
villkor betonas framför individens anpassning till den redan existerande sam-
hällsmiljön. Frågan är dock vad som berättas i programmen om vad som är
samhällets kollektiva ansvar och vad samhället tar ansvar för? I materialet 
tycker jag mig se att det ansvar som det huvudsakligen rör sig om är ett 
ansvar för att öka funktionshindrades fysiska och tekniska tillgänglighet till 
lokaler, information m m. De tillgänglighetsanspråk som lyftes fram på agen-
dan under tidigt 1970-tal lever alltfort kvar som representationer av samhäl-
lets ansvar.

Jag menar inte att medicinska diagnoser skulle vara av ondo för funktions-
hindrade personers livsvillkor. Många har vittnat om hur en diagnos har gett 
en identitet, en förståelse för sig själv. En diagnos frigör dessutom extra resur-
ser. Däremellan råder en direkt koppling. Ta till exempel barn i skolklasser 
som av olika anledningar betraktas som okoncentrerade och bråkiga. Barnet, 
familjen och lärarna får i det fallet bära ansvaret för att anpassa barnet till 
socialt överenskomna umgängesregler. Men i det ögonblick samma barn får 
diagnosen ADHD eller liknande ställs en mängd resurser till förfogande för 
att hjälpa barnet att utifrån sina förmågor klara skolarbetet och det sociala 
livet på bästa sätt. Det är inte längre en lydnadsfråga utan en fråga om vård.

Vad som dock kan vara problematiskt med medicinska diagnoser kan 
exemplifi eras med samma fi ktiva barn. Tänk om barnets beteende i huvudsak 
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är en reaktion på strukturella faktorer såsom ökade krav och snabbare tempo 
på samhällets alla områden. I så fall har ett samhällsansvar transformerats till 
ett individuellt problem.
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12 Intressepolitiska frågor

En viktig aspekt av frågan i vad mån SVT befrämjar respektive motverkar 
förverkligandet av samhällets handikappolitiska mål är på vilka sätt intres-
sepolitiska frågor gestaltas. Man kan förvisso hävda att alla skildringar i 
någon mån är svar på den frågan men här riktar jag blicken mot hur 
programmen förhåller sig till de offi ciellt formulerade handikappolitiska 
målen vid olika tider. Målen har förändrats från ett individuellt vårdperspek-
tiv under 1950-talet, via honnörsorden normalisering och integrering, till 
dagens autonomi- och medborgarperspektiv där begreppet delaktighet är den 
främsta ledstjärnan.

Historisk överblick 
Från att under 1950-, 60- och 70-talen i stigande grad skildra handikapp-
frågor utifrån de mest aktuella offi ciella handikappolitiska förhållningssätten 
sker en ganska markant förändring fr o m 1980-talet. Då upphör pro-
grammen att självklart följa debattens utveckling inom handikapprörelsen 
och handikappolitik. De frågeställningar som behandlas i programmen är 
desamma som under tidigare årtionden. Även om dessa fortfarande är aktu-
ella överensstämmer inte längre representationerna med handikapprörelsens 
och den offi ciella handikappolitikens förändrade syn på handikapp och funk-
tionshindrade personer. Dessutom börjar programmen under 1980-talet i 
allt högre grad följa upp regeringens konkreta handikappolitiska åtgärder. 
Det är en tendens som fortsätter in på 1990-talet där dessutom handikap-
politik allt mer börjar skildras via enskilda politikers offi ciella uttalanden, där 
syftet, åtminstone delvis, skulle kunna tänkas vara att stärka politikerns egen 
position snarare än att ge uttryck för ett engagemang i en intressepolitisk 
fråga. Enligt Åke Olsson (1991) tenderar medierna att bli en arena för ömse-
sidigt beroende mellan s k elitpersoners behov av att synas och mediernas 
behov av att få tillgång till skriv- och sändningsvärt material. 

Enskild vård och begynnande samhällskritik
1950-talet var alltså det årtionde då SVT startade sina sändningar. FN:s 
förklaring om de mänskliga rättigheterna hade precis antagits och den svenska 
handikappolitiken tog, som en del av socialpolitiken (Peterson, 1996:211), 
sin början vid ungefär samma tid. Den dominerande synen på funktions-
hindrade personer vid den här tiden var att deras svårigheter att klara sitt 



147

vardagliga liv berodde på individen själv och dennes fysiska och psykiska 
funktionsnedsättningar. Offentliga konkreta politiska åtgärder riktade sig 
därför i huvudsak till vårdinstitutioner och hade medicinska förtecken (prop. 
1999/2000:79, kap. 4).

De frågor som handikapprörelsen då drev handlade i huvudsak om 
funktionshindrades situation på arbetsmarknaden (HCK, 1992:9). Arbets-
marknadsfrågornas centrala ställning var en ändamålsenlig fortsättning på 
de allra första handikapporganisationernas strävan att främja tillgången på 
arbete. Men också funktionshindrades boende uppmärksammades, i form av 
kritik mot att på samma vårdhem blanda gamla och unga människor med 
helt olika sjukdomar och handikapp där den enda gemensamma nämnaren 
var att de inte själva klarade sin dagliga livsföring. Det är den här frågan som 
behandlas i det enda program som gestaltar intressepolitiska frågor under 
1950-talet. Programmet hette Strövtåg - Maj-Britt - ett samhällsproblem
(1958-05-03) och handlade om en ung kvinna, 21 år, som i elva år hade bott 
på ett ålderdomshem. Det var den enda boendesituation som hade kunnat 
erbjudas henne, en funktionshindrad person som var i behov av hjälp och 
stöd i sitt vardagliga liv. Programmet beskrev situationen som i högsta grad 
otillfredsställande. Det ansågs inte rimligt att unga människor, Maj-Britt var 
långt ifrån den enda, skulle dela rum och vardag med människor som befann 
sig i livets slutskede. 

Med principen om alla människors lika värde som retoriskt rättesnöre stif-
tades under 1960-talet ett fl ertal lagar och genomfördes ett antal åtgärder 
som, utifrån den tidens syn på funktionshindrade människor, sades verka 
för att tillgodose funktionshindrades behov. Den kanske allra mest betydelse-
fulla var Omsorgslagen (SFS 1967:940) som omfattade psykiskt funktions-
hindrade personer. Personer som hade fysiska funktionshinder omfattades 
inte av lagen utan ansågs få sina behov och krav tillgodosedda via annan soci-
allagstiftning. Men man kan nog ändå påstå att psykiskt funktionshindrade 
genom Omsorgslagen erhöll en särställning när det gällde uppmärksamhet 
och tillgodoseende av krav.

1950- och 60-talens handikappolitiska honnörsord var normalisering och 
integrering. Konkreta åtgärder vidtogs för att försöka minska särboendet för 
funktionshindrade. Från att ha varit omhändertagna på anstalter skulle de 
nu få tillgång till eget boende, personlig integritet och rätt till eget privatliv. 
Samhället skulle, hävdades det i offi ciella politiska samtal och texter, göras 
tillgängligt för den mångfald av olikheter hos människor som fi nns i fråga 
om förmågor och förutsättningar. Nu skulle funktionshindrade inte längre 
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betraktas såsom tillhörande någon stor generell fattigvårdsgrupp eller som 
sjuka individer. 

Integrering och anpassning
Offentliga lokalers och miljöers bristande tillgänglighet börjar i ett fåtal 
inslag kritiseras, t ex i Aktuellt (1963-09-09) och i Trösklar. Stadsmiljö och 
rörelsehinder (1968-11-24). Men ännu befi nner sig medieberättelser om rörelsehinder (1968-11-24). Men ännu befi nner sig medieberättelser om rörelsehinder
offentliga miljöers bristande tillgänglighet i sin linda. Däremot förekommer 
diskussionen om integration av funktionshindrade i samhället och nedlägg-
ning av vårdinstitutionerna i ett fl ertal inslag. Ett tidigare nämnt inslag i 
Aktuellt (1968-07-26) handlade om hur personer i ett bostadsområde i Aktuellt (1968-07-26) handlade om hur personer i ett bostadsområde i Aktuellt
Simrishamn protesterade mot att utvecklingsstörda personer skulle få egna 
bostäder i samma bostadsområde som icke-funktionshindrade. Karl Grü-
newald, Socialstyrelsen, intervjuas och uttalar sina farhågor och sin besvikelse 
över Simrishamnsbornas ‘segregationstänkande’, står det i programbeskriv-över Simrishamnsbornas ‘segregationstänkande’, står det i programbeskriv-över Simrishamnsbornas ‘segregationstänkande’
ningen. Det framgår således av inslaget, även om det inte sägs i klartext, att 
det pågår en offentlig diskussion om möjligheterna att stänga institutioner 
och specialsjukhus och låta de boende fl ytta in i redan etablerade bostads-
områden. I Fokus - Aktuellt magasin (1966-11-25) visas svårigheterna för 
funktionshindrade att bo i standardutformade lägenheter och i Aktuellt 
(1966-12-23) demonstreras användningen av en specialanpassad lägenhet 
med specialdesignade möbler. Det förekommer också inslag som visar att 
välgörenhetsinsamlingarnas pengar i hög grad har använts till specialanpas-
sade bostäder, t ex i Aktuellt (1966-01-28) där lägenheter bekostade av Röda Aktuellt (1966-01-28) där lägenheter bekostade av Röda Aktuellt
Fjädern-insamlingen demonstreras av en funktionshindrad person. Ett annat 
exempel är hämtat från ett inslag i Aktuellt (1968-02-22) där det berättas 
om en kvinna som tidigare bott på ett s k kronikerhem men som nu bor i 
egen lägenhet tack vare stiftelsen Fokus insamling av pengar som använts till 
anpassade bostäder för funktionshindrade. Detta är för övrigt ett av de fåtal 
inslag som under 1960-talet explicit kopplar specialritade bostäder för funk-
tionshindrade till personerna som ska bo i lägenheterna. Annars är det för 
det mesta funktionen hos lägenheterna eller själva insamlingen som betonas 
i programmen. Så även om programmen tar upp ämnen som är aktuella på 
den handikappolitiska dagordningen utifrån ett aktuellt handikappolitiskts 
perspektiv, står de funktionshindrade personerna själva inte i fokus. 
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”Nej, ser du, det är inte jag. Det är samhället”
1971 antog FN:s Generalförsamling den första deklarationen som nämnde 
funktionshindrade personer, men den behandlade enbart psykiskt funktions-
hindrade. Integrering och normalisering var vid den här tiden fortfarande 
aktuella handikappolitiska honnörsord och 1976 formulerades i Handi-
kapputredningens slutbetänkande Kultur åt alla (SOU 1976:20) också 
jämlikhet och bättre samhällsmiljö som två andra viktiga grundprinciper. 
Genom konkreta politiska åtgärder stängdes alltfl er vårdinstitutioner under 
1970-talet, på gott och ont, och det egna boendet ökade i samma takt, vilket 
enligt Peterson (1996) medförde ett ökande beroende av olika samhälleliga 
hjälpinsatser för att klara det dagliga livet. Detta ledde till att bl a färdtjänst 
infördes under 1970-talet. 

Samtidigt började en diskussion spira inom handikapprörelsen, bland 
yrkesverksamma inom området och inom offi ciell handikappolitik. Många 
menade att de benämningar man använde för att beteckna personer med 
funktionsnedsättningar var alltför ensidigt individuella och medicinska och 
att de bidrog till att påverka attityder och bemötanden. Handikapporgani-
sationerna ansåg att man allt mer borde diskutera samhällets ansvar för att 
göra det möjligt för funktionshindrade att vara samhällsmedborgare och 
leva på samma villkor som icke-funktionshindrade. I såväl HCK:s program 
Ett samhälle för alla (1972) som i Handikapputredningens slutbetänkande Ett samhälle för alla (1972) som i Handikapputredningens slutbetänkande Ett samhälle för alla
Kultur åt alla (SOU 1976:20) läggs grunden till en förändring i synsätt. Från Kultur åt alla (SOU 1976:20) läggs grunden till en förändring i synsätt. Från Kultur åt alla
att det har varit individens funktionshinder som är problemet och som bör 
åtgärdas fokuseras numer på hur samhällets utformning skapar barriärer för 
funktionshindrade personer. 

Massmediernas … ansvar mot alla behandlas också i ansvar mot alla behandlas också i ansvar mot alla Kultur åt alla (SOU Kultur åt alla (SOU Kultur åt alla
1976:20). Där betonas i huvudsak tillgänglighetens betydelse och den anses 
vara så viktig att ett nytt avtal föreslås mellan SR (nuvarande SVT och SR) 
och staten. I sändningsavtalet med staten från 1978 fi nns således för första 
gången en passus som lyder … hänsyn till handikappades särskilda behov.

I SVT:s program och inslag visas under 1970-talet allt fl er intressepolitiska 
aktioner som demonstrationer och statsrådsuppvaktningar. Det kan ha sin 
grund i att, som det står i jubileumsskriften HCK-50 år (1992), att HCK:HCK-50 år (1992), att HCK:HCK-50 år
s program Ett samhälle för alla (1972) lade plattformen för en genomtänkt Ett samhälle för alla (1972) lade plattformen för en genomtänkt Ett samhälle för alla
politisk strategi att arbeta utifrån, vilket i sin tur ledde till att handikapprö-
relsen i mycket högre grad än tidigare blev politiskt offensiv.
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När det gäller intressepolitiska frågor är de stora vårdinstitutionernas 
omänskliga förhållanden under den här tiden högaktuella. I ett inslag i Rap-
port (1976-02-28) berättar en man med en obestämbar expertstatus om en port (1976-02-28) berättar en man med en obestämbar expertstatus om en port
ung man som vistas på en vårdinstitution:

… för den här aggressiviteten får han lugnande medicin och det kan vara bra 
om man ska komma över en aggressivitet i en mänsklig situation så att man med 
hjälp av medicinen kan ta itu med sina problem. Men i den här situationen 
är den uteslutande dämpande. Ett sätt att göra honom mer lätthanterlig, mer 
lättvårdad. Och i alla fall den här medicinen gör att han som biverkning blir 
torr i mun och för att läska sig så vill han förstås då dricka nånting. Då erbjuds 
honom inte så många möjligheter, visar det sig, på avdelningen. Det ena är att 
försöka komma över personalens kaffekoppar och dricka kaffe, och det kan va´ 
andra grunder till att han vill det men säkert är den här torrheten bidragande. 
Och då frågar jag förstås:

- Han kan väl dricka vanligt vatten?
- Nej, säger man, det fi nns ingen vattenkran på avdelningen. Enda stället där 

det fi nns vatten är toalettstolen. Och då frågar jag lite förvånad:
- Dricker han vatten där då?
- Ja, säger dom. Det är enda stället han har. Och så kan alltså en institu-

tionsmiljö se ut som en del fortfarande försvarar. Den är alltså späckad med 
abnormiteter i fysiska miljön som gör den psykiska och sociala miljön bisarr och 
kränkande. 

Experten fortsätter efter en bildsekvens från ett specialsjukhus:
Det är ju alldeles självklart, det gäller alla människor, att dom som behandlas 

omänskligt har en benägenhet att uppträda omänskligt. Om man sen då tar det 
omänskliga beteendet som intäkt för den omänskliga behandlingen så har vi då 
den cirkelgång som vi känner igen från många håll i vården (op cit).

Hinder i den sociala miljöns utformning är också ett vanligt förekom-
mande ämne i program som tar upp intressepolitiska frågor under 1970-
talet. I Aktuellt (1977-11-11) kritiserar en reporter 150 nya tågvagnar som 
SJ har beställt därför att de är omöjliga för rörelsehindrade personer att 
använda. I Nej, ser du, det är inte jag, det är samhället (1971-10-31) berättar 
en kvinna om hur det är samhället som gör henne handikappad, inte hennes 
eget funktionshinder. 

Attityder och bemötanden kommer också upp på agendan under 1970-
talet. I reportageporträttet Här kommer en annan (1977-02-28) berättar 
en ung man, som har en cp-skada, om hur han bemöts av människor i sin 
omgivning. 
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När jag var ute häromdan i en skola och prata´, vilket jag gör ibland, om 
attityder handikappade och icke-handikappade emellan så fi ck jag en ganska kul 
fråga. Det var en tjej som fråga´: 

- Kan man fråga en handikappad om hans sjukdom, om hans handikapp, vad 
har du att säga om det? 

- Jaa, sa jag, det klart man kan fråga mig om det, men hur har du det med ditt 
förhållande till din man? Är det bra? Och då vart hon väl lite generad men hon 
haja´ vad det handla´ om. Man e´ ju trots allt bara en vanlig människa vilken 
som helst. Man e´ för fan ingen ras, rullstolsras.

Tillgänglighet och bevakning av regeringspolitiska åtgärder
1980 offentliggörs Världshälsoorganisationens (WHO) klassifi cering av 
begreppen skada, sjukdom, funktionsnedsättning och handikapp. Motivet 
till dokumentet sades vara att begreppen hade använts synonymt och alltför 
individrelaterade. Individen hade betraktats som handikappad pga sin sjuk-
dom eller skada och inte främst som handikappad i mötet med en omvärld 
anpassad endast för icke-funktionshindrade. I samband med klassifi ceringen 
antogs också det miljörelativa handikappbegreppet vilket innebar att handi-
kapp inte längre skulle betraktas som en mänsklig egenskap utan som något 
en människa kan bli i en viss situation, som en följd av en skada eller sjuk-
dom och genom ett möte med en icke-ändamålsenlig omgivning. Mårten 
Söder (1982) menar i sin analys av WHO:s handikappdefi nition, ICIDH, 
sedd ur svenskt perspektiv, att det miljörelativa handikappbegreppet också 
blev den accepterade offi ciella synen på handikapp i Sverige.

1981 genomfördes det internationella handikappåret som resulterade i 
Världsaktionsprogrammet för personer med funktionshinder (1983). Detta Världsaktionsprogrammet för personer med funktionshinder (1983). Detta Världsaktionsprogrammet
handlingsprogram syftade till att främja effektiva åtgärder för att förebygga 
funktionsnedsättningar, rehabilitera funktionshindrade människor och för-
verkliga målen att ge dem ”jämlikhet” och ”full delaktighet i samhällets liv och 
utveckling.

Normalisering och integrering var fortfarande centrala begrepp inom den 
svenska handikappolitiken på 1980-talet, men ytterligare ett hade tillkom-
mit, nämligen delaktighet (SOU 1982:46). Det defi nierades i utredningen i 
enlighet med Världsaktionsprogrammet (1983) som tillgänglighet. I konkreta 
politiska åtgärder startade ett antal verksamheter som syftade till att öka möj-
ligheterna till arbete för funktionshindrade personer, bl a bildades Samhall 
1980 (prop. 1999/2000, kap. 4).



152

Fortfarande upptar program och inslag om funktionshindrade personers 
tillgänglighet till offentliga lokaler och information en stor del av programti-
den under 1980-talet, men dessutom övergår nu SVT alltmer från att aktivt 
ha gestaltat aktuella frågor utifrån handikapprörelsens och offi ciell handikap-
politiks synsätt på handikapp och funktionshindrade till att alltmer bevaka 
regeringens handikappolitiska arbete. I Rapport (1988-09-03) påpekas att 
riksdagen redan 1979 hade beslutat att efter tio år skulle all kollektivtrafi k 
vara anpassad så att människor med funktionshinder skulle kunna använda 
den. I inslaget sägs att nio år har gått men att i princip ingenting har skett. 
I Rapport (1986-10-25) kritiseras genomförandet av de arbetsmarknadspo-
litiska åtgärder som vidtagits sedan mitten av 1970-talet för att funktions-
hindrade personer ska kunna erhålla och behålla anställningar. Trots att det 
fi nns en lag, säger reportern i inslaget, som säger att alla utvecklingsstörda ska 
få ha ett arbete så fi nns det inga arbeten att ge dem. I Rapport (1986-06-20) 
förekommer ett kort inslag som i princip förebådar Omsorgslagens ikraftträ-
dande och i Aktuellt (1988-09-13) meddelas att regeringen samma dag gett 
sina direktiv till den nya handikapputredningen. 

SVT:s bevakning återfi nner jag också i program som handlar om institu-
tionsavveckling och eget boende. Från att under hela 1970-talet och i början 
av 1980-talet ha talat om vikten av att lägga ned institutioner, vårdhem och 
specialsjukhus till förmån för eget boende, dyker det i mitten av 1980-talet 
upp inslag som kritiserar nedläggningarna. Kritiken riktar sig dels mot att 
Västsveriges modernaste sjukhus läggs ner (Västnytt 1983-04-05) och dels mot Västnytt 1983-04-05) och dels mot Västnytt
att när vårdhem läggs ned fl yttas de boende tillbaka till sina hemlandsting 
och det kan innebära att människor som blivit par på vårdhemmen skiljs åt. 
Detta exemplifi eras i Aktuellt (1987-04-16) där en man efter nedläggningen Aktuellt (1987-04-16) där en man efter nedläggningen Aktuellt
av ett vårdhem i Södermanland ska skickas tillbaka till Stockholm och kvin-
nan stanna kvar eftersom Södermanland är hennes hemlandsting. 

Tillgänglighet och en arena för politiska utspel
De erfarenheter som gjordes under det internationella handikappåret 1981 
ledde till att ett internationellt handikappårtionde proklamerades och i dess 
förlängning att FN 1993 formulerade Standardregler för att tillförsäkra män-
niskor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet (1993). Dessa 22 
regler är, om än inte juridiskt bindande så, ett moraliskt och politiskt åta-
gande för medlemsstaterna.
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Den nya statliga handikapputredningen som tillsattes 1989 ledde 1991 
fram till ett huvudbetänkande, Handikapp, Välfärd och Rättvisa (SOU 1991:
46) som föreslog en ny lag, Lagen om stöd till vissa funktionshindrade, LSS 
(1993:387). Syftet var att verka för att stärka svårt funktionshindrades infl y-
tande och möjligheter att få stöd och service. LSS, som är en rättighetslag, 
kom att ersätta Omsorgslagen vilket medförde att kommunerna fi ck överta 
det ansvar som tidigare legat på landstingen. 

Bemötandeutredningens slutbetänkande, Lindqvists Nia (SOU 1999:21),  Lindqvists Nia (SOU 1999:21),  Lindqvists Nia
vars uppgift hade varit att kartlägga och analysera frågan om bemötande av 
personer med funktionshinder, presenterades 1999. Bengt Lindqvists nio 
förslag till åtgärder för att åstadkomma bättre bemötanden, både kollektiva 
och individuella, är i linje med internationella överenskommelser och såle-
des inriktade på samhälleliga åtgärder utifrån honnörsorden delaktighet och 
jämlikhet. Vid ungefär samma tid läggs regeringsproposition 1999/2000:79 
fram, Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappo-
litiken. Handlingsplanen ska verka för att handikapperspektivet ska genom-
syra alla samhällssektorer samt bidra till att skapa ett tillgängligt samhälle och 
ett förbättrat bemötande. Regeringen anser att staten har ett ansvar för att 
vara föregångare i utvecklingen mot ett tillgängligare samhälle för alla. Det 
ligger därför ett stort ansvar på regeringskansliet och de statliga myndighe-
terna. 1996 formulerade också regering och riksdag att de handikappolitiska 
målen jämlikhet och full delaktighet skulle gälla (rskr. 1996/97:120).

Program och inslag som behandlar den intressepolitiska debatten handlar 
även under 1990-talet i del fl esta fall om arbetsmöjligheter och den sociala 
miljöns tillgänglighet. I Rapport (1997-04-28) presenteras en rapport där Rapport (1997-04-28) presenteras en rapport där Rapport
Handikappombudsmannen visar hur svår arbetsmarknadssituationen är för 
funktionshindrade personer och i Rapport (1995-01-18) handlar ett inslag Rapport (1995-01-18) handlar ett inslag Rapport
om allmänna utrymmens bristande tillgänglighet. Enstaka inslag behandlar 
ämnen som aldrig tidigare förekommit, t ex berörs diskriminering av funk-
tionshindrade personer i ett inslag i Go´morron Sverige (1995-02-06). Repor-Go´morron Sverige (1995-02-06). Repor-Go´morron Sverige
tern säger att funktionshindrade dagligen är utsatta för diskriminering och i 
Rapport (1994-11-15) anklagas en socialnämndsordförande för att ha plockat Rapport (1994-11-15) anklagas en socialnämndsordförande för att ha plockat Rapport
bort röstkort till EU-valet för utvecklingsstörda i en gruppbostad. Genteknik 
och funktionshinder berörs i ett inslag i programmet Taxi (1996-11-23) där Taxi (1996-11-23) där Taxi
det diskuteras om fosterdiagnostik leder till att foster som kommer att födas 
med funktionshinder aborteras. Våld och övergrepp mot funktionshindrade 
personer är ett annat ämne som i något enstaka inslag behandlas. I Striptease 
(1995-10-18) sägs i ett inslag att sexuella övergrepp mot utvecklingsstörda 
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är brott som ingen vill se. Miljöns inverkan på uppkomsten av skador och 
sjukdomar som leder till funktionshinder är också ett ämne som är nytt på 
dagordningen. Det talas det om en massförgiftning i Spanien under början 
av 1980-talet som lett till att många människor har fått grava skador som 
lett till funktionshinder (Dokument utifrån 1991-06-08) och om hur barn i 
kustområdena i Storbritannien och Tyskland föds med missbildade, eller helt 
utan, händer (Aktuelltutan, händer (Aktuelltutan, händer (  1994-03-16).Aktuellt 1994-03-16).Aktuellt

Men de här frågorna behandlas, som sagt, oftast i ett enda inslag. Liksom 
under 1980-talet bevakar SVT regeringens handikappolitiska arbete mer än 
de gestaltar aktuella intressepolitiska frågor. I Uutiset (1996-04-01) riktar Uutiset (1996-04-01) riktar Uutiset
handikappombudsmannen kritik mot svenska myndigheter för att de inte 
följer FN:s Standardregler och i Rapport (1995-10-05) redovisas en utvärde-
ring som socialstyrelsen har gjort enligt vilken kommunerna inte har genom-
fört insatser enligt lagen. 

Ett nytt sätt att gestalta intressepolitiska frågor som tidigare inte förekom-
mit, blir under 1990-talet mycket vanligt förekommande, kanske det allra 
vanligaste sättet att gestalta handikappolitiska spörsmål. TV-sändningar blir 
helt enkelt en arena för enskilda politikers offi ciella uttalanden och utspel. 
I Rapport (1996-02-12) handlar ett inslag om att den biträdande socialmi-Rapport (1996-02-12) handlar ett inslag om att den biträdande socialmi-Rapport
nistern har gett ett löfte om att alla funktionshindrade ska få behålla sina 
personliga assistenter och i Rapport (1996-04-18) lovar arbetsmarknadsmi-Rapport (1996-04-18) lovar arbetsmarknadsmi-Rapport
nistern att en snabbutredning ska göras med anledning av att kritik har fram-
förts mot att Samhall utnyttjar grå arbetskraft. 

Sammanfattning och kommentar
Sammanfattningsvis kan man säga att SVT genom åren i program och inslag 
har kommit allt längre ifrån handikappolitikens och handikapprörelsens 
aktuella debatter, målsättningar och honnörsord. I mångt och mycket lever 
1970-talets diskussioner kvar i SVT:s representationer. Men en viktig utveck-
ling av programproduktionerna som inte får glömmas bort är dock all den 
bevakning och uppföljning av framförallt lagstiftning och regeringsproposi-
tioner som har gjorts sedan 1980-talets början. Här anser jag att SVT har 
fyllt en viktig funktion i offentliggörandet av t ex kollektivtrafi kens bristande 
handikappanpassning och av svårigheterna att få LSS-beslut genomförda.
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13 Värdighetsporträtt

Även om programkoncept och berättartekniker har varit relativt likartade 
över tid och kännetecknats av stereotypa porträtt samt saknat överensstäm-
melse med den aktuella tidens handikappolitiska frågor och mål så före-
kommer det under senare delen av 1990-talet, om än i liten utsträckning, 
exempel på alternativa sätt att representera funktionshinder, handikapp 
och funktionshindrade personer i Sveriges television. Bland annat kan man 
fi nna exempel på det som handikapprörelsen efterlyser i medierna, nämli-
gen positiva porträtt av handikapp och funktionshindrade personer. I ett 
av Bemötandeutredningens delbetänkande, När åsikter blir handling (SOU När åsikter blir handling (SOU När åsikter blir handling
1998:16), uttrycks en sådan önskan om positiva medieporträtt och inte 
bara eländesbilder som enligt betänkandet anses vara mediernas vanligaste 
representationssätt. Här kan man dra en tydlig parallell till utvecklingen 
inom kvinnorörelsen. Under 1970-talet fokuserade kvinnorörelsen på att 
visa att, i motsats till den offi ciella diskursens tal om vårt jämställda samhälle 
så förekom det förtryck. Kvinnor framställdes i dessa berättelser ofta som 
offer. Med tiden märkte man att genom att ständigt gestalta exempel på för-
trycket skapades ett intryck av att kvinnor var passiva, vilket kvinnorörelsen 
vare sig tyckte att kvinnor var eller skulle framställas som (Wikander 1999). 
Samma utvecklingstendens kan man skönja inom handikapprörelsen där 
Unga Rörelsehindrade har protesterat mot välgörenhet med argumentet att 
de inte vill bli utpekade som en svag grupp. Ordföranden, Jonas Franksson, 
startade en fond till förmån för Kronprinsessan Victoria som ett bidrag till att 
hjälpa henne att få en meningsfull fritid (Franksson, 2000-06-26). Det var 
en protest mot Victoriafonden, Nationaldagsinsamlingen för Kronprinsessan 
Victorias fond, som värnar om handikappade idrottsutövare. Unga Rörelse-
hindrade ville inte bli utpekade som en grupp som behöver välgörenhet utan 
menar att … staten ska ta det fulla ansvaret för att personer med funktionshin-
der inte diskrimineras (op cit).der inte diskrimineras (op cit).der inte diskrimineras

Positiva porträtt skulle utifrån detta resonemang kunna tänkas vara en 
form av värdighetsporträtt, gestaltningar där funktionshindrade represente-
ras utifrån vad de förmår istället för offerberättelser som betonar förlust, 
avsaknad och vad de inte kan eller inte har, dock utan att hemfalla till hjälte-
sagor och utan att negligera diskriminering och förtryck.

Hur skulle den här typen av berättelser kunna ser ut? Det jag i första hand 
tänker på är vissa typer av humorprogram. Även om Davies (1997:68) menar 
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att humor och handikapp generellt verkar vara svårt att hantera, eftersom det 
är lätt hänt att skrattet sker på bekostnad av funktionshindrade personer, bör 
dessa svårigheter utmanas och nya vägar prövas med humor som medel. Bo 
Andersson (1993) hävdar också att det inte är comme-il-faut att skämta om 
handikapp. Människor som pratar eller skriver om allvarliga saker riskerar att 
bli kritiserade för att de gör det i muntra ordalag och tonfall. Det hjälper inte 
att den erfarenhet det gäller är deras egen - ogillandet fi nns där i alla fall. Icke-
funktionshindrade personer känner sig kränkta å funktionshindrades vägnar. 
Andersson menar istället att humor kan bidra till att vända upp och ner på 
icke-funktionshindrades vanföreställningar. Dessutom kan humor fungera 
som försvar av en hotad självkänsla. Maskera sin protest som skämt och vitsar 
eller gömma den i historier, vilkas rätta adressat de aktar sig för att avslöja. De 
kan också välja att avsiktligt framställa sig som dummare än de är, med blanka 
och nollställda ansikten, skenbart aningslösa och troskyldiga. Det är nattens och 
soldaten Svejks strategi, samma strategi som många författare tillgripit för att 
dupera en censur, som inte förstår vad den läser. … Humorn är en motstånds-
rörelse, en frihetsrörelse som inte går att tygla…. Skrattet kan vid behov vara 
allvarligt. Allvaret saknar förmågan att vara roligt (Andersson, 1993:109).

Ett exempel skulle kunna vara Jesper Odelbergs stå-upp komik. Jesper har 
en cp-skada och har varit rullstolsburen i hela sitt liv. Han är spastisk och har 
svårt att tala. I komiska monologer berättar han om det vardagsliv han lever 
i ett samhälle uppbyggt enligt normen för det icke-funktionshindrade. Han 
beskriver i monologerna sina egna (påhittade eller upplevda) möten med 
platser som inte är tillgängliga och med människor som är fulla av fördomar. 
I en av sina monologer berättar han om när han och en kamrat, också han 
med en cp-skada, besöker en restaurang. 

Vi hade inte träffats på 2-3 år så jag tänkte att jag tar och bjuder honom på 
lokal. Sagt och gjort, jag ringde och bokade bord, utan att tänka på vad det var 
för lokal. När vi kom dit visade det sig att restaurangen var japansk. En exklusiv 
japansk restaurang där man sitter på golvet och äter…(punkterna markerar 
tankepauser i monologen) Nu gjorde inte vi det… Vi låg till bords… På en sån tankepauser i monologen) Nu gjorde inte vi det… Vi låg till bords… På en sån tankepauser i monologen
exklusiv japansk restaurang så har man inga bestick. Man har pinnar. Alltså det 
var den längsta måltid jag har någonsin… Jag har aldrig varit så hungrig i hela 
mitt liv. Tänk er själva då, två cp-skadade män, ganska gravt spastiska, i 25-års-
åldern, ligger till bords på en japansk restaurang och äter med pinnar. Alltså det 
är förenat med livsfara. Fan, jag höll på att bli blind… Så nuförtiden när jag går 
på japansk restaurang så har jag alltid skyddsglasögon med mig. Men dom andra 
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gästerna dom hade roligt. Dom hade jävligt roligt. Dom trodde nog att vi låg där 
i en hög på golvet och spelade ett parti plockepinn…

Här representerar Jesper Odelbergs monolog något annat än ett eländes-
porträtt. Det är ett värdighetsporträtt som dessutom dekonstruerar det eta-
blerade sambandet mellan den kulturellt defi nierade annorlunda kroppen 
och den därmed annorlunda hela människan. Ett av hans verktyg för att 
åstadkomma nedmonteringen av sambandet och ett sätt som också lyckas 
nå publiken är att han använder sig av självironi. Enligt Anders Sigrell 
(1999:186) har självironi en tendens att etablera ett ”vi-som-förstår-varan-
dra” förhållande mellan sändare och mottagare. Detta förhållande höjer sän-
darens trovärdighet, han blir värd att lyssna på eftersom han har blivit en av 
”oss”, alltså i det här fallet, en ”normal” person med en cp-skadad kropp.

Ytterligare ett exempel är det tidigare nämnda programmet Dansa med 
rullstolar (1996-03-21). Det är en koreograferad dans som framförs av en rullstolar (1996-03-21). Det är en koreograferad dans som framförs av en rullstolar
dansgrupp bestående av sex personer, tre icke-funktionshindrade och tre 
rullstolsburna personer. Hela programmet karakteriseras av en ironisk ton, 
vilket kanske framträder tydligast i en scen där en man utan ben dansar tango 
på händerna i pedagogiskt utlagda fotsteg som används vid dansutlärning. 
Mannen går på sina händer fram till de utlagda dansfotstegen. Han skakar 
på huvudet när han märker att stegen är gjorda i form av avtryck av skor. 
Därefter ler han, kanske en aning överlägset, kanske en aning utmanande, 
och börjar följa dansstegen efter tangomusiken på sina händer. Scenen är på 
sätt och vis illustrativ för hela programmet. Funktionshindrade framträder 
i sammanhang som vid första anblicken, åtminstone för en icke-funktions-
hindrad, framstår som otänkbara. Rullstolsburna dansar efter en koreografi  
som är gjord just för rullstolsburna, inte för icke-funktionshindrade. Det är 
ovanligt och gränsöverskridande. De rullstolsburna dansarna normaliseras 
inte utan programmet gestaltar funktionshindrade personer utifrån vad de 
faktiskt kan och inte, som är det vanligaste, utifrån vad de inte kan.

Ett annat sätt att åstadkomma positiva porträtt i televisionen skulle kunna 
vara att konsultera funktionshindrade personer och deras organisationer. 
Överhuvudtaget borde det vara självklart att funktionshindrade personer 
och handikapprörelsen rådfrågas i offentliga representationssammanhang. 
En möjlig väg vore att se till att alltid konsultera funktionshindrade eller 
handikapprörelsen vid produktionen av ett TV-program om handikapp och 
att anställa funktionshindrade producenter och skådespelare. Idag får de vare 
sig roller som funktionshindrade eller som icke-funktionshindrade rollkarak-
tärer trots genomgångna utbildningar (Norden 1994:311). Tom Shakespeare 
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(1997:73) menar också att ... there need to be some series written and produced 
in which people with disabilities are among the leading characters. Should this 
occur, then the public would be regularly confronted with the experience of disa-
bility in a perfectly ordinary context.

Det behövs tre saker, enligt Shakespeare (1997:75), för att åstadkomma en 
förändrad mediebild. För det första en vilja att använda funktionshindrade 
personer i medieproduktioner som skådespelare, programledare och såpas-
tjärnor. För det andra en självklar involvering av funktionshindrade karak-
tärer i serier och i bakgrunden av serier, som staffagepersoner, allmänheten. 
Men det räcker inte. För det tredje krävs det också program fi lmade med 
funktionshindrade personers kameraöga. Cumberbatch & Negrine (1992:
90) hävdar att ... what is missing is the portrayal of people with disabilities as 
an integral part of life: that is, television does not portray people with disabilities 
as part of everyday modern life. When people with disabilities do appear on the 
screen, their presence and a their actions are determined by the nature of their 
disabilities.

Sammanfattningsvis ansluter jag mig till Pointon & Davis (1997:3), som 
menar att problemet inte är att funktionshindrade representeras … in stereo-
typical, rigid and repetitious ways, but that they [medierna] fail to recognise the 
phenomenon of misrepresentation in relation to disability.
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DEL III AVSLUTANDE REFLEKTIONER
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14 Förklädd underordning

I det här avslutande kapitlet sammanfattar jag mina empiriska iakttagelser av 
SVT:s representationsstrategier och resonerar om deras tänkbara betydelser 
för befrämjandet respektive motverkandet av samhällets handikappolitiska 
mål. 

Empiriska iakttagelser
Andelen sändningstid 

Från att under 1950- och 60-talen ha utgjort mindre än 1 promille av SVT:s 
totala sändningstid ökade den relativa andelen sändningstid med program 
om och funktionshinder fr o m 1970-talet till 2 promille och har därefter 
legat konstant. Jag har inte funnit det meningsfullt att, i likhet med Gerbners 
Kulturindikatorprojekt (1994) eller den svenska studien Televisionens idévä-
rld (Andrén 1986; 1991), koppla den relativa förekomsten av funktionshin-
drade personer i public service-TV till andelen funktionshindrade personer 
i den totala befolkningen. Det fi nns inte någonting som talar för, och inte 
heller stadgas eller förespråkas det, att TV-produktioner borde sträva efter 
att åstadkomma en sådan överensstämmelse. Därmed inte sagt att en sådan 
jämförelse skulle vara ointressant. Den ger framförallt en bild av vilka sam-
hällskategorier som representeras respektive inte representeras i TV, vilket 
i sin tur kan hänföras till det föreskrivna mångfaldskravet för public ser-
vice-TV. 

Vad jag däremot har funnit vara intressant, är att relatera andelen sänd-
ningstid till SVT:s avtal med staten. Jag menar att i skenet av att en det fi nns 
en särskild paragraf som speciellt poängterar SVT:s ansvar för samhällskate-
gorin funktionshindrade, framstår en sändningsandel på 1-2 promille av den 
totala sändningstiden som en kraftig underrepresentation.

Berättarstrategier 

Det linjära berättandet har varit dominant under hela SVT:s verksamma livs-
tid såväl för programutbudet i sin helhet som för handikapprogram. I det 
avseendet har det inte skett någon nämnvärd förändring över tid, även om 
det naturligtvis förekommer ett och annat undantag. I enlighet med Lena 
Israels resonemang om att en linjär berättarstruktur, åtminstone teoretiskt, 
antas begränsa möjligheten till olika förhållningssätt till innehållet skulle 
detta kunna tänkas betyda, att om TV-representationerna av funktionshinder 
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och handikapp är ensidiga så skulle tittarna inte ha särskilt stor möjlighet 
att kunna bilda sig en sammansatt bild av begreppen funktionshinder, han-
dikapp och funktionshindrade personer. 

Även andra aspekter av hur programmen berättas har visat sig vara bety-
delsefulla för vilka betydelser som är möjliga att skapa av funktionshinder 
och handikapp. Det rör sig t ex om vilka frågor, detaljer och perspektiv som 
framhävts i programrubriker och påannonseringar samt vem som får/ges tal-
utrymme. 

Vad som berättas om funktionshinder och handikapp

Handikapp och funktionshindrade personer förekommer i relativt få pro-
gramtyper och genrer. Vanligast är det i nyhetsinslag och dokumentärer. Så 
har det sett ut ända från tiden för SVT:s start på 1950-talet. När det gäller 
synen på funktionshindrade och handikapp har det också sett relativt likartat 
ut oavsett från vilken aspekt och vilken tidsperiod man betraktar program-
men. Men visst fi nns det alternativ och visst har det skett förändringar även 
om de överlag har varit få, små och inte följt en och samma utvecklingsrikt-
ning. Under 1950-, 60- och 70-talen skildrades t ex handikappfrågor uti-
från de mest aktuella offi ciella handikappolitiska syn- och förhållningssätten. 
Uttryckt i termer av handikappolitiska honnörsord vid respektive tidsperiod, 
anlade 50-talets program ofta ett individuellt vårdperspektiv på innehållet 
och 1960- och 70-talens program ett normaliserings- och integreringssynsätt. 
Därefter, ungefär fr o m 1980-talet, upphörde programmen att självklart 
följa förändringarna i den handikappolitiska debatten och de nya honnörs-
orden. Man kan iaktta både att 1970-talets förhållningssätt i hög grad lever 
kvar i 1980- och 90-talens program och att intressepolitiska representationer 
minskar och ersätts med bevakning av lagstiftning och individuella politikers 
utspel. 

Det vanligaste sättet att representera funktionshinder och handikapp under 
hela undersökningsperioden är genom normaliseringsuppvisningar. I dessa 
uttrycks funktionshinder och handikapp genom en biomedicinsk diskurs, 
där den fysiska kroppen tjänar som visuell symbol och index för funktions-
hindrade personer. Individen porträtteras i enlighet med stereotyper hämtade 
från sagans persongalleri och funktionshindret framställs vidare som den allt 
överskuggande dimensionen av en enskild människas liv och identitet.
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Normalitetens hegemoni – annorlundaskapets konstruktion
Representationsstrategier där det avvikande nomineras medan det kulturellt 
ansett normala exnomineras skapar en paradox som får till följd att bilderna 
av funktionshindrade aldrig kan bli annat än av o-normala och avvikare, trots 
motsatta intentioner. Genom att berättelserna dessutom handlar om norma-
litet, kropp och försörjningsförmåga, områden där många funktionshindrade 
inte når upp till måttet för det kulturellt ansett normala, ställs uppvisningar 
av funktionshindrades normalitet mot de ansträngningar som har krävts för 
att uppnå det normala och hålla sig kvar där. Vad som gestaltas är således 
kanske inte så mycket att funktionshindrade personer självklart är och bör 
betraktas som normala. Snarare ges svårigheterna och ansträngningarna att 
uppnå det normala en central plats i berättelserna, alltså vad man inte kan 
och inte klarar av i relation till den kulturella normalitetsdefi nitionen. 

Att så många program över så lång tid återkommande jämför funktions-
hindrade personers förmågor och livsvillkor med betydelsefulla markörer för 
det kulturellt normala, menar jag, är ett uttryck för att SVT:s diskursiva for-
mation funktionshinder och handikapp skapas och uttrycks inom en, för ett 
samhälles och kulturs integration och sammanhållning så viktiga, hegemo-
nisk normalitetsdiskurs. 

Det synsätt som växer fram när funktionshindrade och handikapp repre-
senteras inom en hegemonisk normalitetsdiskurs är av det avvikande, det 
annorlunda, av De Andra, vilket ofrånkomligen får betydelse för deras soci-
ala positioner i samhället, något som också Young (1990:46) och Morris 
(1992:150) framhåller. 

Anledningen till att jag väljer att använda De Andra är att det begreppet 
tydliggör att annorlundaskapet konstrueras genom både kategorisering och
värdering. När man kategoriserar en grupp (verklig eller tillskriven) av män-
niskor som De Andra värderar man dem samtidigt nedsättande i förhållande 
till sig själv. Man betraktar dem som symboler för andra värden, annat utse-
ende eller andra egenskaper än man själv har, vanligen något man ogillar, 
känner aversion mot eller är rädd för. Värderingarna av kategorin De Andra 
skapas, med Laclaus & Mouffes (1985) termer, genom artikulation. Det eta-
bleras relationer mellan t ex fysisk olikhet och sociala positioner och på så 
sätt kan fysisk olikhet komma att bli det som legitimerar ojämlikt bemö-
tande. I förlängningen kan kategoriseringen av De Andra leda till att man 
inte betraktar dem som fullvärdiga samhällsmedborgare. 
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Vad är det då som gör att man kategoriserar och är det ofrånkomligt? 
Emile Durkheim (1997/1893) menar att kategorisering och klassifi cering 
har förekommit så länge det har funnits socialt liv och att det också är grund-
läggande för ordnandet av socialt liv. Detta är således en tankemodell med 
stor betydelse för tillblivelsen av en kultur och ett samhälle. Kategoriseringar 
är t ex oundgängliga för tillkomsten och användningen av språket (se kap. 
1). Däremot fi nns det inte någonting som talar för att kategorisering med 
nödvändighet också behöver innebära värderingar. Men när man talar om De 
Andra har kategorierna Vi och De alltid färgats med värdeomdömen. 

När SVT reproducerar funktionshindrades annorlundaskap är risken 
därför stor att föreställningar återskapas och befästs om funktionshindrade 
som De Andra och därmed de medföljande värderingarna om de icke-fullvä-
rdiga samhällsmedlemmarna. 

Normalitetsbegreppet har kommit att bli en av de mest betydelsefulla soci-
ala och kulturella tankemodellerna i vår samtid. Den är t ex av största bety-
delse för social och kulturell integration. Följaktligen är det inte underligt 
att också vår tids syn på nedsatt mänsklig funktion präglas av distinktionen 
mellan det normala och det avvikande, som Gustavsson (1998:19) påpekar. 
Det problematiska med detta är egentligen inte att berättelserna innehåller 
incitament till betydelser som pekar mot att funktionshindrade personer 
avviker från ett kulturellt normalbegrepp utan snarare att normalitet har 
status av värderingsnorm för människor. Borde det inte vara av större vikt att 
betona normalbegreppets sociala konstruktion, helt enkelt att problematisera 
dess ideologiska betydelse, än att upprepa och reproducera funktionshindra-
des avvikelse från detsamma?

Normalitetsbegreppet genomsyrar vår tids syn på människovärde och har 
fått en oerhörd genomslagskraft, trots att det faktiskt inträder relativt sent 
i historien, först under industrialiserings- och urbaniseringsepoken. Det är 
den franska statistikern Adolphe Quetelet (1796-1847) som har bidragit 
mest till den allmänna uppfattningen om begreppet normal. Han konstru-
erade, utifrån samma principer som astronomerna använde för att lokalisera 
stjärnor, ett genomsnittligt värde för människors vikt och längd och drog 
sedan sina resultat ett steg längre och talade om ”medelmänniskan”. I detta 
begrepp inkluderade han medelvärdet för såväl fysiska som mentala variabler. 
När statistiskt genomsnitt på så sätt artikulerades med begreppet norm blev 
de sociala implikationerna av hans idé betydelsefulla. I och med att han hade 
formulerat en ”medelmänniska” så hade han också lagt grunden till en ”med-
elklass”. Den vid den här tiden rådande borgarklassen fi ck på detta sätt veten-
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skapliga ”bevis” för att hävda en medelklassideologi där människan i den 
genomsnittliga mitten framställdes som det eftersträvansvärda, det önskvärda 
och det rätta. Then it [normalitetsbegreppet] moved into the sphere of – almost 
everything. People, behaviour, states of affairs, diplomatic relations, molecules: 
all these may be normal or abnormal. The word became indispensable because it 
created a way to be ’objective’ about human beings. (Hacking, 1990:160).

Trots att mediernas betydelse i det handikappolitiska arbetet framhålls i 
olika politiska dokument och trots att det stora fl ertalet programmakare san-
nolikt har en seriös ambition att efterleva vårt samhälles offi ciellt antagna 
handikappolitiska mål, kan SVT:s program faktiskt motverka dessa mål 
genom att funktionshindrade personer återkommande gestaltas som annor-
lunda i jämförelse med ”de normala”. Representationer av annorlundaskap 
ger därmed incitament till andra förhållningssätt än de politiskt formulerade 
målen. Men det är inte annorlundaskap i sig som utgör hinder mot möjlig-
heterna att befrämja de handikappolitiska målens förverkligande, utan det är 
värderingarna och bemötandet av annorlundaskap. 

SVT:s möjligheter att förverkliga de handikappolitiska målen
Man kan med fog hävda att SVT följer lagstiftning och internationella kon-
ventioner när det gäller sina åtaganden. Programutbudet innehåller sänd-
ningar som tar upp handikappfrågor, pågående utredningar debatteras, lagars 
efterlevnad bevakas, kränkande bemötande uppmärksammas och livsvillkor 
gestaltas. Men vid närmare betraktande visar det sig att TV-berättelserna 
också underbygger syn- och förhållningssätt som inte självklart gynnar också underbygger syn- och förhållningssätt som inte självklart gynnar också
handikappolitiska mål och honnörsord. SVT:s representationer skulle lika 
gärna kunna tänkas motverka de svenska handikappolitiska målens förverk-
ligande.

Detta är dock långt ifrån en problematik som enbart handlar om enskilda 
producenters, journalisters eller redaktioners synsätt och intentioner. TV-
programmens slutliga utformning beror på ett stort antal samverkande fak-
torer som har att göra med samhällets generella makt- och resursfördelning, 
medietekniska faktorer, medieinstitutionernas formella och informella regler 
samt redaktionernas brist på tid och erfarenhetskunskap inom alla förekom-
mande ämnesområden som ett massmedium skildrar. Dessutom är SVT:s 
möjligheter att förverkliga de handikappolitiska målen också en fråga om 
diskursers trögföränderlighet. Ett nytt synsätt ersätts inte direkt och helt och 
hållet av ett annat utan gamla och nya förhållningssätt samexisterar under 
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lång tid. Slutligen bör man inte glömma att min undersökning har visat att 
förändring är möjlig. Även om det är i liten skala och med små steg.

Det saknas för övrigt inte förslag på olika sätt att möjliggöra förändrade 
representationer. Ett av dem kommer från Cumberbatch & Negrine (1992:
90). De menar att vad som fattas är … the portrayal of people with disabilities 
as an integral part of… everyday modern life. Helt enkelt, att i mycket större 
utsträckning än vad som sker låta, och se till att, funktionshindrade personer 
medverkar i olika TV-program, som informanter, som konsumenter, som 
publik, som programledare, som såpa-skådis, som sitt funktionshinder, som 
förälder. Det är inte konstigare än att nyhetsuppläsare har olika dialekter. 

Ett annat förslag är att funktionshindrade personer i långt mycket högre 
utsträckning än vad som sker idag borde ha möjlighet att uttrycka sina erfa-
renheter och tankar, istället för att icke-funktionshindrade ”experter” ska föra 
funktionshindrade personers talan. Detta skulle kunna åstadkommas genom 
att funktionshindrade i högre grad själva deltar i TV-produktioner t ex som 
producenter, något som bl a Barnes (1992:12), Norden (1994:4) och Sha-
kespeare (1997:73) hävdar. Paul Darke däremot (1997:14) menar att fl er 
funktionshindrade i medieproduktioner inte alls skulle vara någon lösning. 
Letting disabled people have control of the images themselves will not, I would 
argue, make the signifi cant difference that one would hope. Disabled people are as 
equally socialised into seeing disability as negative as those who are non-disabled 
and their own images of themselves can tend to concentrate upon their own per-
sonal triumphs or tragedies, images for which there is a ready market. Mot detta 
vill jag invända att även om så skulle vara fallet fi nns det inget som talar för 
att man bör avhålla sig från att försöka. Oavsett svårigheterna och de teore-
tiska omöjligheterna visar ändå historien att förändring är möjlig. 

Det som är viktigt att tänka på när man resonerar om alternativa repre-
sentationsstrategier är att det är en i högsta grad komplex problematik man 
har att göra med. Å ena sidan formerar sig funktionshindrade personer som 
en grupp, framförallt när det gäller gemensamma politiska aktioner. Å andra 
sidan är funktionshindrade personer allt annat än en homogen grupp, utan 
en samling unika individer vars livsvillkor påverkas av långt många fl er kom-
ponenter än funktionshindret. Vidare kan det å ena sidan vara meningsfullt 
att gestalta funktionshindrade personer som sina funktionshinder eller han-
dikapp när det gäller speciella svårigheter, problem, krav och uteblivna rätt-
tigheter. Å andra sidan är det viktigt att funktionshindrade personer skildras 
som annat än bara sina funktionshinder för att ge nyanserade bilder av sam-
mansatta personer, men också för att betona deras förmågor och inte bara 
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bristande funktioner. Lösningen på representationsproblematiken ser jag i en 
mångfald bilder med en mångfald av infallsvinklar där det allra viktigaste är 
att undvika stereotypa porträtt och stelnade berättarkoncept.

Men är möjligheterna för SVT att förverkliga de handikappolitiska målen 
enbart en fråga om hur och vad som berättas i TV-programmen? Borde man 
inte också fundera över hur målen formuleras och relatera politisk retorik till 
möjligheterna att förverkliga dem? 

Bengt Nerman (1997), journalist, författare och massmedieforskare, driver 
ett generellt resonemang om diskrepansen mellan politisk retorik och kon-
kreta politiska åtgärder. Hans tankegång är i högsta grad applicerbar på en 
diskussion om SVT:s möjligheter att förverkliga samhällets handikappoli-
tiska mål. Nerman menar att politiska mål är ytterligt svåra att realisera och 
att diskrepansen mellan mål och politiska åtgärder därför ofta är stor. Svårig-
heterna, menar han, beror bl a på att offi ciell politisk retorik formuleras i 
termer av ideal, vilket är detsamma som utopiska, önskvärda tillstånd som 
inte går att uppnå i verkligheten. Detta blir problematiskt därför att idealen 
många gånger används som om de vore möjliga att realisera, eller t o m som 
om de redan vore förverkligade och då uppstår en ekvation som är omöjlig 
att lösa. 

För att komma tillrätta med diskrepansen måste vi, enligt Nerman, i det 
offentliga samtalet, där medierna är en genomslagskraftig och betydelsefull 
arena, sluta tala om abstrakta, utopiska värden som om de vore naturgivna 
tillstånd som fi nns och är lika för alla människor oavsett varje form av 
omständighet. Istället måste vi börja studera våra verkliga relationer. Då 
kommer vi att kunna öppna de retoriska tankegränser som målformulering-
arna utgör och som låser och begränsar oss och får oss att spela med i den 
här … låtsasleken… som hävdar att människor och relationer är på det sätt 
som de offi ciella texterna förutsätter, nämligen jämlika, lika mycket värda 
och delaktiga.

De utopiska, önskvärda tillstånd som offi ciell politisk retorik alltfort 
bygger på är, enligt Nerman, upplysningstidens liberala ideal, förnuft, ratio-
nalitet, frihet, jämlikhet och alla människors lika värde. Den liberala ideo-
logins premiss är att alla människor har full överblick över alla sina möjliga 
handlingsalternativ och fullständig frihet att välja och handla, vilket ju inte 
är realistiskt att tro. Jag delar Nermans uppfattning och ett enkelt exempel 
på det omöjliga är friheten att välja vad man vill se på TV. Det fria valet är i 
det här fallet en chimär, vill jag påstå, eftersom det begränsas av det befi ntliga 
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utbud som erbjuds. Något annat än de program som sänds kan ingen män-
niska välja att se.

Konsekvensen av Nermans resonemang blir att den, för såväl det svenska 
statsskicket som för svensk handikappolitik, så fundamentala principen om 
alla människors lika värde bara existerar som ouppnåeligt ideal (1997:61). Vi 
föds inte lika och fria, med förnuft och värde på köpet…, hävdar Nerman, men 
Vi låtsas att… våra relationer är de som texterna förutsätter. Vi har inte något 
inneboende fast, medfött värde utan människans värde varierar med fakto-
rer som t ex ekonomi och samhällshierarki. Om vi hade haft ett okränkbart 
värde vad skulle det i så fall bestå av och hur skulle innebörden uttryckas? Var 
har vi då fått människovärdet ifrån? Och om vi har det och det är givet oss för 
evig tid hur kan vi då förlora det? ’Människovärdet vi fordra tillbaka sjöng en 
gång arbetarrörelsen’ (1997:68).

Hans Magnus Enzensberger (1993:66) talar också om diskrepansen mellan 
politisk retorik och konkreta politiska åtgärder i de internationella FN-kon-
ventionerna om mänskliga rättigheter. Han påminner om att fl era av de med-
lemsstater som utan att tveka undertecknade FN:s förklaring om mänskliga 
rättigheter 1948 var stater där förföljelse, censur, förtryck och tortyr hörde 
till vardagen. Även idag, säger han, Även idag, säger han, Även idag måste vi antagligen räkna med en absolut 
majoritet av öppna eller beslöjade diktaturer i generalförsamlingen… Fyra fem-
tedelar av världens befolkning lever under förhållanden som är ett hån mot reto-
riken i denna deklaration. I takt med att människans möjligheter till direkt 
handlande har begränsats genom att den enskilda individen befi nner sig allt 
längre bort ifrån samhälleliga beslutsinstanser har klyftan mellan anspråk och 
verklighet kommit att bli allt större. Vi har alla blivit åskådare (1993:68).

Slutsatsen är således att så länge man inte inser att politiska mål formuleras 
i termer av ideal som om de vore möjliga att realisera, eller som om de redan 
vore förverkligade, så kan de aldrig realiseras.

Till sist… 
… framstår det som en grannlaga uppgift för SVT att i programproduktio-
ner befrämja de handikappolitiska målens förverkligande. Å ena sidan sam-
manblandas politiska ideal med konkreta åtgärder och å andra sidan fi nns i 
programmen element av syn- och förhållningssätt som inte självklart gynnar 
målen. Men historien visar att svårt inte är liktydigt med omöjligt. Likväl 
som det fi nns de som liksom Nerman problematiserar politiska målsätt-
ningars retorik, fi nns det de som lyfter bort dimridåerna från normalitetens 
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försåtliga hegemoni. I Trieste, i Italien, drev mentalskötare och patienter från 
specialsjukhuset San Giovanni på 1970-talet en kampanj mot de omänskliga 
livsvillkoren för psykiskt funktionshindrade personer. Bland mycket annat 
genomfördes ett fl ertal politiska aktioner (Kendal 2001-08-02; Björklund 
1997). En av dem bestod i att en grupp ur personalen tillsammans med 
patienter återkommande promenerade in till byn och slog sig ner på ett kafé. 
Alla bar en t-shirt med texten … på nära håll är ingen normal. … på nära håll är ingen normal. … på nära håll är ingen normal
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Svar Direkt 1987-02-17

Svenska bilder - utackorderad till lågpris
1986-06-16

Svenska journalen 1957-04-26

Sveriges Magasin 1976-12-08

Sydnytt 1977-03-11

Sydsvenska Journalen 1957-04-27

Sätt allt på spel med Jeffrey Tate 1988-
05-20

Söndagsöppet 1997-11-23

Tack för mitt liv 1986-08-21

Taxi 1996-11-23

Tekniskt magasin 1987-05-10

Trafi kmagasinet 1987-11-09

Trösklar. Stadsmiljö och rörelsehinder 1968-
11-24

TV! Nedslag i Sveriges televisions historia, 
1996-10-06

Twin Peaks

TV-Journalen 1957-03-05

TV-Journalen 1957-03-05

TV-nytt 1972-03-08

Två liv 1986-02-07

Tvärsnytt 1994-03-21

Tvärsnytt 2000-02-02

Uppåt väggarna 1983-03-20
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Uutiset 1996-04-01 

Vart ska jag ta vägen 1977-11-16

Varuhuset 1997-09-13

Veckans journal 1955-11-26 

Veckans Nyhetsfi lm 1955-05-02

Veckans Nyhetsfi lm 1955-05-13

Veckorevy 1956-04-09 

Veckorevy 1959-09-28

Vi får också vara med 1968-07-07

Visst nappar det 1992-06-22

Våran Carmen 1997-02-03

Västnytt 1977-03-20

Västnytt 1983-04-05

Öppet pga semester - Sommardokument -77 1977-07-07Öppet pga semester - Sommardokument -77 1977-07-07Öppet pga semester - Sommardokument -77

Östnytt 1986-02-28

Östnytt 1995-01-03 

Östnytt 1985-02-04



184

Summary

Part 1 Introduction and Identifi cation of the Problem
Even though the goals of Swedish disability-politics are equality, full partici-
pation and autonomy, people with disabilities almost every day encounter 
discrimination and oppression. This investigation raises the question of the 
public service-medias role in this discrepancy between political rhetoric and 
practices.

The study of mass media’s role is interesting considering its cultural 
impact. Mass media is the greatest cultural (re)producer in society. It is also 
interesting considering the importance of cultural values in all kinds of com-
munication situations. Cultural beliefs are underlying interpersonal conver-
sation, as well as the overall allocation of resources in society.

Swedish public service television has become the focus of this study for 
several reasons. First television is the mostly common media for information 
and entertainment in Sweden. Secondly, public service are the mostly wat-
ched TV-channels and thirdly. Lastly, public service-television has a special 
agreement with the Swedish government where the provider Swedish tele-
vision (SVT) assumes the responsibility for taking special consideration for 
people with disabilities.

The aim of this study is to investigate the role of SVT in the implementa-
tion of the political goals of disability-politics and to defi ne to what extent 
they promote or counteract these goals?

Theoretical departures and previous studies

Are there any theoretical motives at all that mediarepresentations should have 
an impact on the implementation of the goals of disability-politics? This 
study takes as its point of departure a social constructionist perspective, a 
theoretical fi eld whose view upon culture and society imply reality as social 
construction. This means that the only reality we can get in contact with is 
one that, via our language, has passed through our former knowledge and 
experiences. Language is therefore essential in this theoretical perspective.

Another theoretical point of departure in this study is that I apply a nor-
mative view on mass media. This approach is characterized by the assump-
tion that mass media has a certain usefulness for society as a whole, which in 
itself is a central purpose for public service-media.
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Currently, there are very few Swedish studies of mediarepresentations of 
disability. Most of the research in the fi eld originates from England and 
the United States and is empirically based on fi ction genres. The joint con-
clusion from these studies is that in newspapers, magazines, televison- and 
radio programmes concerning disabilities, mass media represents deviance 
and abnormality. Interestingly all studies also share the opinion that people 
with disabilities are underrepresented in mass media.

Collection of data and analytical strategies

This study is based on information consisting mainly of programme descrip-
tions and video copies of programmes from the start of SVT in 1956 through 
2000. Altogether it represents more than 2.000 TV-programmes and over 
40.000 broadcasting hours. Furthermore, the data consist of offi cial political 
documents regarding media and disability matters. 

This vast amount of information was analysed using different perspectives 
and for that reason compounded in different clusters; A – program descrip-
tions 1945 - 22 of August 1997, B – video copies of programmes 1960 - 22 
of August 1997, C – broadcast programmes 23 of August - 31 of December 
2000, D – every broadcast programme during one week in March 1998, E 
- every broadcast Sportnytt-programme during one month in the autumn Sportnytt-programme during one month in the autumn Sportnytt
1998, F - every broadcast programme where matters of disability was a theme 
and/or disabled people where participating in non-disability-labelled pro-
grammes during the second half of 1997, G - a selection of offi cial political 
documents concerning media and disability matters. 

I have approached the data from a discourse-analytical perspective because 
I have found that it was an analytical strategy that made it possible to study 
the relations between social practices viewed in a micro-perspective and 
society’s macro-structures. One of the data clusters was used to carry out a 
quantitative outline of SVT’s representations of disability. Another was used 
in an analysis of the socio-historical context and its changes over time and 
yet another was an analysis of the contents and narratives of the broadcast 
programmes.

Part 2 Discourse Analysis 
The main part of the present study consists of a discourse analysis of des-
criptions of broadcasted programmes and from a selection of video copies of 
broadcasted programmes. 
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Political documents

First, I analyse and discuss how different documents at different times 
describe mass media’s tasks in general and representations of disability in 
particular. From a general point of view, mass media’s overall purpose is con-
sidered to be to diffuse the fundamental principles of the Swedish constitu-
tion. How is that purpose expressed in political rhetoric? Almost without 
exceptions over time and different political contexts, this purpose has been 
manifest and put in concrete form in terms of the concept of accessibility. 
The importance of accessibility shall, of course, not be underestimated. It is 
an indispensable claim in disabled peoples possibilities to gain full participa-
tion in society. But there is a considerable risk in viewing accessibility as the 
fi nal aim. This can result in disabled peoples access, participation, living and 
working in a society with already existing values, beliefs and power structu-
res, which could lead to disabled people contributing to their own subordi-
nation. 

Quantitative analyse of SVT ´s representations of disability

The amount of broadcast time from the beginning in 1956 until now has 
been very low. In general, only 1 - 2 hours per thousand broadcast hours 
deals with disability issues. Most of the programmes derive from news- and 
fact genres, which have not changed over time. People with disabilities per-
form in 75 % of all programmes about disability-matters but only in half of 
these 75% are disabled persons allowed to speak for themselves.

TV-narratives

It is not only the amount of programmes that are important to investigate 
in a study of how SVT is representing matters of disability and disabled per-
sons, but also the contents and narratives of these programmes. It should be 
asked what meanings are constructed through different narrative strategies 
and techniques. I demonstrate that both the narrative strategies and the con-
tents have been relatively similar over the investigated period of time. Alter-
native representations are exceptions but still very important because they 
show that changes are possible.

Most media stories about disability are being derived, irrespective of genre 
and time, within a so called traditional narrative structure deriving from 
Aristotle. Central aspects of this structure circle around confl icts and causal 
relations, which according to previous research are supposed to have the grea-
test impact on the public’s decodings. This implies that confl icts and causa-
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lity works as a closure to all but a single interpretation of, in this case, the 
concepts of disability and disabled persons. By repeating one narrative struc-
ture over and over again in the TV-programmes the risk increases of creating 
deadlocked thinking patterns within the public.

Contents

I have investigated the contents from differing angles with the aim of making 
visible the discursive patterns and rules as well as the conditions of different 
discourses origins.

The representations of normality

Representations of disability and disabled persons as normal, has been domi-
nating since the beginning of public service-television in Sweden. It is mostly 
a normative concept of normality that is expressed, which means that nor-
mality is what is considered normal in a certain culture at a certain time. The 
aim of these representations seems to be to portray people with disabilities as 
normal but because of journalistic practices, the outcome becomes quite the 
opposite, portraying disabled persons as abnormal.

The body as a marker of disability

The human body and its symbolic meanings is of such infl uence in contem-
porary society that it has become the scene of a condensed version of ideo-
logy. Not surprisingly, the body is also important in the media narratives of 
disability. One reason for this is that the body is assumed to be the place 
where abstract norms and values get their material form. In the case of repre-
sentations of people with disabilities what happens is that the uncompleted 
body becomes the focus of the television representations.

The stereotyped representations

People with disabilities are mainly represented in stereotyped portraits. I 
could easily put the structural pattern by Vladimir Propp over the television 
programmes. This would entail the risk of confi rming rather than proble-
matizing the excessively simplifi ed portraits. The advantage of being able to 
describe the television-stories in a comprehensible way outweighed the disad-
vantages. In this programmes, I found heroes, villains, victims, and the eter-
nal children. 
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First of all disabled

People with disabilities are mostly represented as their disability and as repre-
sentatives for a group, The Disabled. However the differences in the condi-
tions of life in between disabled people are too large to allow for a discussion 
of a group with something in common such as disabilities. One reason for 
these kinds of representations might be that especially oppressed or deviant 
persons are defi ned as members of group rather than as individuals. Another 
reason might be the result of the usage of one of the most common journa-
listic practices, that of using one person as an example of a general matter. 
Note that there is a great ideological power in directing the representational 
spotlight towards being disabled but never towards being non-disabled.

Positive portraits

Even though the narrative structures and techniques have been relatively 
similar over time there are a few exceptions. They demonstrate that changes 
are possible. One example is what I call positive portraits. These represent 
a kind of portraits of dignity where people with disabilities are represented 
in situations where they show their abilities and not their disabilities. This 
occurs in a few programmes where humour-techniques and thought-awa-
kening potential are used in a conscious way. 

Part 3 Concluding Discussion
In the concluding part, the consequences of the representations of disability 
in SVT and the possibilities to achieve the goals of disability-politics are 
discussed. The fi rst conclusion from the empirical observations is that the 
meanings of the concept of disability and disabled that dominate in SVT’s 
representations is one of deviance and abnormality. This is inevitably of great 
importance for disabled people’s social positions in society. When the pro-
grammes continuously reproduce disabled persons ”otherness”. There is a 
great risk that ideas of disabled as The Others are reproduced and confi rmed 
and thereby the entailed values of non-adequate citizens.

This conclusion demonstrates that SVT interferes with the political goals 
or even counteracts them. However, this solution is too simplistic. The fi nal 
designs of the programmes are dependent on a lot more than individual jour-
nalists or editorial policies. There is also a problem with the political rhetoric. 
As long as political goals, formulated in terms of ideals, which by defi nition 
are impossible to achieve, are treated as they were possible to achieve or 
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already were, there will always be a discrepancy between political rhetoric 
and practices. The fi nal conclusion therefore, is that refl ections need to be 
done by journalists and that the public consciousness needs to be raised in 
order to see the discrepancy between political rhetoric and practices and from 
that point, try to create a change. 

Språkgranskning: Erik Berglund
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Bilaga 1

Guide för analys av variationer i programinnehåll och berät-
tande
Undersökningsprogram/inslag

Programtitel
Datum
Sändningstid
Genre
Längd

Innehåll

Tema
Betonas problem/svårigheter eller förmågor
Om problem och svårigheter lyfts fram framställs de som individens 

eller samhällets 
Händelse/Process
Situation
Huvudsaklig tonvikt på funktionshinder, handikapp eller annat
Vilket/-a funktionshinder/vilket/- handikapp

Ev. genreskillnader
Deltar eller berättas det om funktionshindrade personer
Huvudroll eller biroll i programmet
Kvinna/Man
Etnicitet
Ålder
Socioekonomisk status
Sexuella preferenser
Klädsel
Utseende i övrigt
Egenskaper
Vilken funktion har den funktionshindrade i programmet
Vilken social situation befi nner sig de/-n funktionshindrade i 
Vilka sociala relationer har de/-n funktionshindrade
Vilken syn på funktionshinder, funktionshindrade och handikapp
Huvudsaklig människosyn
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Representeras en fi ktiv funktionshindrad rollgestalt av en funktionshindrad 
eller icke-funktionshindrad person
Framställs de/-n funktionshindrade som individ eller representant för en 
grupp

Berättande

Övergripande berättarstruktur
Beståndsdelar i berättandet
Vem berättar
Berättarens roll/-er och funktion/-er
Vem/vilka talar om de/-n funktionshindrade
Hur stort talutrymme får respektive medverkande?
Vems blick företräder kameran? 
Vilka frågor ställs? 
Vem/vilka defi nierar vad det innebär att vara funktionshindrad? 

Bilder1

Rörliga eller stillbilder
Urval/Bortval
Konnotationer
Metonymier
Metaforer
Myter
Samverkan bild, tal, ljus och ljud

Ljus och ljud
Autentiskt eller pålagt ljud
Ljussättningar

1 I huvudsak en semiotisk analys inspirerad av Peirce, C, S och de Saussure, F
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