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Abstrakt  
 

Syftet med föreliggande studie var att se hur funktionsnedsättningar gestaltas i populärkultur. 

Underlaget utgjordes av tv-serier riktade mot ungdomar hämtade från strömningssiten Netflix. 

Undersökningen var av explorativ karaktär och är att betrakta som en förstudie. Den 

specialpedagogiska relevansen återfinns i det att ungdomar och vuxna tar med sig stereotypa 

och diskriminerande bilder av funktionsnedsättningar in i undervisningen, bilder som behöver 

granskas kritiskt. Teoretiskt och metodologiskt förankrades undersökningen i kultiverings- 

och diskursteori, och den har en kvantitativ och en kvalitativ del. Resultatet visade att 

rörelsehinder och intellektuell funktionsnedsättning är de funktionshinder som förekommer 

mest i materialet. Gestaltandet av samtliga funktionsnedsättningar var i många avseenden 

stereotypt, men det förekom undantag. I fallet rörelsehindrade fanns både stereotypa och mer 

nyanserade porträtt. Vidare framkom av studien att vissa stereotyper som varit vanliga förr, 

inte förekommer längre, men också att det kan finnas behov av nya stereotyper för att hantera 

det moderna spektrumet av gestaltningar. Resultatet visade också att i diskursen har bilden av 

funktionsnedsatta gått från ”mindre värda” till ”behövande”, men att behövandet mellan 

funktionsnedsatta och icke funktionsnedsatta också är ömsesidigt. Utanför diskursen står 

gestaltningar av grövre former av funktionshinder och komorbiditet. Slutsatsen som drogs var 

att funktionsnedsattas utanförskap generellt fortsatt konstrueras i media.  
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1. Inledning 

Första kvartalet 2018 tittade 842 000 ungdomar i Sverige i åldern 16-24 på filmer eller serier 

från tjänster som exempelvis Netflix (SCB 2018). 741 400 i samma åldersgrupp tittade på 

strömmade TV-kanaler via Internet, och 941 700 på filmer och klipp via strömningstjänster 

för delning (exempelvis via Youtube). Sammantaget ger det en bild av att ungdomar tittar en 

hel del på film och serier, och att de ofta väljer att göra detta genom någon av 

strömningstjänsterna. Film och serier borde följaktligen ha ett relativt stort inflytande på 

ungdomars normskapande och deras uppfattning om omvärlden.   

  

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är framväxten av människors uppfattningar om vad som 

kan uppfattas som normalt och onormalt, av allra högsta intresse eftersom människor med 

funktionsnedsättning ofta faller utanför det som uppfattas som normalt, vilket inte sällan 

missgynnar den med funktionsnedsättning. Tydliga exempel återfinns i skolan där elever med 

funktionsnedsättning har placerats i särskild undervisning (de onormala) vilket lett till att de 

osynliggjorts i verksamheten (Karlsson 2008 se Willén-Lundgren 2012). 

  

Normer kan beskrivas som ”… föreskrifter för hur man bör eller inte bör handla …” 

(Thornberg 2013 s.27) vilka kan skapa både stabilitet och verka diskriminerande. För grupper 

ger normer en vägledning om vad som är socialt accepterade handlingar, och kommer på så 

sätt att utgöra en form av självreglerande system som kan bidra till trygghet i gruppen. 

Samtidigt innebär en norm alltid att någon kommer att falla utanför den, och på det sättet kan 

den bidra till orättvisa. Sett ur ett medicinskt perspektiv avviker en person med 

funktionsnedsättning från det som är kroppsligt eller psykiskt normalt (Lindqvist 2017), och 

utifrån en sådan ståndpunkt kommer personer med funktionsnedsättning definitionsmässigt 

alltid att hamna utanför det normala. Att inte vara en del av det som uppfattas som normalt 

leder såklart också till sanktioner från gruppen, som utfrysning och osynliggörande, 

mobbning, diskriminering med mera. Norm och avvikelse har alltså med makt att göra.       

  

Den explorativa undersökning som redovisas här bygger på antagandet att tv-serier och film 

är viktiga delkomponenter i normskapande processer, och att ungdomar följaktligen skapar 

bilder av vad som är normalt och onormalt, med hjälp av bland annat denna typ av medier. 

Fokus kommer här att fästas vid hur funktionsnedsättningar gestaltas i moderna tv-serier som 

riktar sig mot unga. Även om det inte i första hand är konsekvenserna av sådan gestaltning 

som kommer lyftas här, är det uppenbart att de bilder av personer med funktionsnedsättning 

och av normalitet som ungdomar tar med sig in i skolan har direkt relevans för livet där. 

Kategoriska uppfattningar och särskiljningar kommer att leda till konserverandet av 

asymmetriska maktrelationer, vilket alltid missgynnar de som uppfattas som onormala.   
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2. Syfte och frågeställningar  

2.1. Syfte 

Syftet med föreliggande arbete är att ta reda på hur funktionsnedsättningar gestaltas i 

populärkultur, närmare bestämt i tv-serier som vänder sig mot ungdomar. Arbetet är av 

explorativ karaktär och skall ses som en förstudie till en eventuell framtida mer omfattande 

undersökning.  

2.2. Frågeställningar 

1. Vilka funktionsnedsättningar gestaltas? 

2. Vilka funktionsnedsättningar gestaltas inte? 

3. Är funktionsnedsatta stereotypt gestaltade?  

4. Vilka stereotyper förekommer?  

5. Hur ser diskursen om funktionsnedsatta ut?  

a. Vilka språkliga och visuella markörer (moment) för funktionsnedsättning är 

starkast bärare av diskursivt symbolvärde (nodalpunkter)?  

b. Vilka språkliga och visuella markörer (element) för funktionsnedsättning 

bryter mot det generella diskursiva mönstret (element)?   

c. Vilka språkliga och visuella markörer förekommer inte (det diskursiva fältet)?  

 

 

3. Bakgrund 

3.1. Medievanor och påverkan 

Frågan om hur tv och film påverkar människor har diskuterats mycket, framförallt i 

förhållande till våld, och då ett av grundantagandena i detta arbete är att tv och film faktiskt 

lämnar avtryck blir det viktigt att motivera detta. En gren inom medieforskning som bekräftar 

antagandet är kultiveringsteorin:  

 

Kultiveringsanalysmetoden har som mål att identifiera hur det som gestaltas i media 

internaliseras av tittarna. Detta uppnås genom att jämföra hög- och lågfrekventa (”light- and 

heavy users”) tittare för att se om graden av internalisering varierar (Morgan, Shanahan, 

Signorielli & Lang 2012). Detta är emellertid en långsiktig process där åratal av ensidig 

gestaltning omformar människors föreställningar och åsikter. Kortsiktigt tittande antas alltså 

inte ha några direkta kultiverande effekter på tittarna. 

  

L.J Shrum och Jaehoon Lee (2012) beskriver hur det som kallas första och andra ordningen av 

kultiveringseffekter (”first and second order cultivation effects”) formas på olika sätt. Första 

ordningens kultiveringseffekter är (kvantifierbara) effekter som uppstår över tid. Studier visar 

exempelvis att latino-amerikaner på tv ofta förekommer i våldsammanhang (Mastro & 

Greenberg 2000 se Mastro & Tukachinsky 2012). Det är då lätt att mäta hur ofta det är så, och 

sedan jämföra detta med hur hög- och lågfrekventa tittare ser på latino-amerikaner och våld. 
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Andra ordningens kultiveringseffekter handlar om mer djuplodande och komplexa tolkningar 

som sker i nuet (Shrum & Jaehoon Lee 2012).    

  

Rent psykologiskt internaliserar människor första och andra ordningens kultiveringseffekter 

på olika sätt menar Shrum och Jaehoon Lee (ibid). Första ordningens lagras i långtidsminnet 

och beskrivs som ”heuristiska”, vilket syftar till att beskriva människans förmåga att ta ”… 

cognitive shortcuts …” (ibid s. 150). Med utgångspunkt i exemplet med latino-amerikaner 

som beskrevs ovan kan idéen beskrivas ungefär så här. I hundratals olika filmer har en 

högfrekvent tv-tittare sett hur latino-amerikaner begår brott. Denna information hamras 

följaktligen in i minnet och när personen sedan ser en latino-amerikan springa ut ur en affär, 

ligger det nära till hands att enkelt plocka fram bilden ur långtidsminnet. Resultatet blir den 

kanske förhastade slutsatsen att latino-amerikanen har begått ett brott. Denna process beskrivs 

djuplodande av Shrum och Jaehoon Lee (ibid) och de går bland annat genom faktorer som 

påverkar vilken genomslagskraft minnet får, men för denna studies vidkommande torde det 

räcka med denna mer skissartade bild. Vad gäller andra ordningens kultiveringseffekter 

framträder dessa mer direkt och består av omedelbara värderingar av personer, grupper eller 

situationer (ibid). Det sker alltså en modellering av tittarens attityd i nuet, och denna är 

följaktligen en kultiveringseffekt av andra ordningen.   

 

Vad studier med grund i kultiveringsteorin visar är alltså att personer som tittar mycket på tv 

utvecklar mer stereotypa och förenklade uppfattningar om olika grupper i samhället, och att 

detta fungerar på två nivåer.   

 

3.2. Relationellt och kategoriskt perspektiv 

Kunskapsobjektet för denna undersökning befinner sig i skärningspunkten mellan olika 

vetenskaper, som exempelvis medie- och samhällsvetenskap. Syftet med arbetet är emellertid 

att stärka det specialpedagogiska fältet och därför följer nu en kort beskrivning av relevant 

specialpedagogisk teori.  

 

En vanlig distinktion inom specialpedagogiken är den mellan de två  konkurrerande axiomen 

som framträder i det som kallas kategoriskt (Emanuelsson, Persson & Rosenkvist 2001 se 

Ahlberg 2013) eller punktuellt (von Wright 2000 se Aspelin 2014) och relationellt (Aspelin 

2014) perspektiv. Det som utmärker de första två är att det pedagogiskt relevanta bedöms 

ligga hos individen, medan det inom det relationella perspektivet istället antas ligga i 

relationen mellan individer. Jonas Aspelin (ibid) lutar sig på von Wright och förklarar att, 

punktuellt uppfattas en elev som ett “vad” men relationellt som ett “vem”. Han förespråkar 

själv det relationella perspektivet och förordar sedan en viss form av relation som han kallar 

assymetrisk inter-subjektiv relation (eng: assymetric inter-subjective relationship). I en dylik 

relation deltar både lärare och elev som subjekt. Däremot är inte relationen symmetrisk och 

läraren och eleven har olika roller. Eleven behöver lita på läraren och öppna sig för hens 

påverkan, men ska inte försöka leva sig in i lärarens situation av att vara lärare. Om så sker 

har relationen gått över i en kamratrelation. Däremot har läraren ett moraliskt ansvar att 

försöka se “vem” eleven är och guida eleven i riktning mot målen.  

 

Aspelin går vidare och tar hjälp av Lotta Jons (2008 se Aspelin 2014) begrepp pedagogisk 

hållning (eng: stance) och pedagogisk ledstjärna (eng: pedagogical guiding light), där det 

förstnämnda innebär att läraren måste reflektera över och formulera en egen moralisk 



4 
 

utgångspunkt, och det sistnämnda att läraren accepterar att en sådan hållning aldrig kan vara 

statisk, utan ständigt måste ifrågasättas och omformuleras i ljuset av nya erfarenheter.  

 

Detta arbete tar sin utgångspunkt i ett relationellt perspektiv och den assymetriska inter-

subjektiva relationen illustrerar en idealrelation mellan lärare och elev där asymmetrin i 

relationen inte behöver leda till maktmissbruk. Det är med denna form av relationer i siktet 

som detta arbete tar sin ansats och det är också här den specialpedagogiska relevansen 

återfinns. Målsättningen är att resultatet hjälper lärare att formulera en pedagogisk hållning i 

förhållande till funktionsnedsättningar, som leder till ökad inkludering och minskad 

diskriminering, och att motverka statiska uppfattningar i enlighet med tankarna om 

pedagogisk ledstjärna.  Genom kunskap om hur serier och filmer kan bidra till fördomar kring 

funktionsnedsättningar blir den pedagogiska ledstjärnan bredare.      

 

 

4. Tidigare forskning 

Mycket av den forskning som har med medias påverkan på människor att göra verkar handla 

om våld och huruvida tv-tittande påverkar människor att bli mer våldsamma. Det mesta som 

har med funktionsnedsättningar och hur dessa framställs i tv och film att göra faller inom 

området medievetenskap. Det finns med andra ord inget uppenbart pedagogiskt fokus. För 

denna undersöknings vidkommande är det framförallt tre studier som är av intresse. Den 

första är Martin F. Nordens (1994) The Cinema of Isolation – A History of Physical Disability 

In the Movies, som också är den enda källa som tar upp gestaltandet i film. Anspråket är 

internationellt men tonvikten ligger vid amerikansk och annan anglosaxisk film. I de övriga 

två, Karin Ljuslinders (2002) På nära håll är ingen normal - Handikappdiskurser i Sveriges 

Television 1956-2000, och Marina Ghersettis (2007) Bilden av funktionshinder - En studie av 

nyheter i Sveriges Television, fokuseras SVT:s generella utbud. Det går såklart att ifrågasätta 

om de resultaten är överförbara till området fiktion, men såväl fiktion som exempelvis 

nyhetsrapportering bygger på någon form av berättande där beslut om vad som ska visas och 

hur detta ska visas får betydelse för hur grupper och människor framställs. Innan omtalade 

studier redovisas är det dock nödvändigt att ge en kort bakgrund till de stereotyper som 

Norden (1994) utgår ifrån. 

 

4.1. Wolfensbergers avvikelseroller 

Wolf P. Wolfensberger (1972) berör i sitt verk The Principle of Normalization in Human 

Services idén att vad som är normalt är något som formuleras av människor och därmed också 

är något konstruerat. Han uttrycker sig på följande vis:  

 
… deviancy is of our own making; it is in the eyes of the beholder. An observed quality only 

becomes a deviancy when it is viewed as negatively value-charged. And the same quality that may 

be negatively valued in one culture may be positively valued in another (ibid s.13).  

 

Såväl det normala som det avvikande är alltså konstruktioner, och det avvikande är laddat 

med ett negativt värde. Wolfensberger (ibid) går vidare och definierar ett antal avvikelseroller 

(“deviant roles”) som funktionsnedsatta historiskt tilldelats, roller som både påverkar 

allmänhetens syn på de funktionsnedsatta, men också de funktionsnedsattas syn på sig själva. 
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Rollerna är enligt följande (De svenska översättningarna är formulerade av författarna 

själva):  

 

• Subhuman Organism (det Ovärdiga objektet): Den funktionsnedsatta betraktas som 

icke mänsklig eller mindre än mänsklig, på samma sätt som nazister betraktade 

judarna exempelvis.  

• Menace (den Hotfulla): Den funktionsnedsatta ses som ett hot. Detta kan bestå i hot 

om våldsamhet men också hot om utarmande av den mänskliga arten.  

• Dread (det Heliga straffet): Funktionsnedsatta kopplas till rädsla och fruktan. Ur 

detta perspektiv betraktas de som ett Guds straff för synder som föräldrarna begått.  

• Object of Pity (det Oskyldiga offret): Den funktionsnedsatta ses som ett offer som 

inte kan hållas ansvarig för sin egen funktionsnedsättning.  

• Holy Innocent (den Infantila akolyten): Funktionsnedsatta, framförallt intellektuellt 

funktionsnedsatta, har betraktats som “Guds barn” och deras naiva och frånvarande 

beteende har förklarats med att de är i kontakt med Gud.  

• Diseased Organism (den Smittade): Den funktionsnedsatta uppfattas som sjuk, 

vilket också innebär att det finns möjligheter att bota hen.  

• Object of Ridicule (den Löjeväckande): De funktionsnedsatta reduceras till föremål 

för andras nöje.  

• Eternal Child (det Eviga barnet): Den funktionsnedsatta jämförs med ett barn som 

aldrig växer upp.  

 

I kommande avsnitt torde det framgå tydligt att Martin F. Norden (1994) har byggt mycket av 

sin kategorisering i olika stereotyper på Wolfensbergers (ibid) avvikelseroller. Många av de 

stereotyper som tas upp av Norden sammanfaller med Wolfensbergers roller, men det finns 

också dimensioner i de båda systemen som inte berörs i det andra. Som bakgrund till Nordens 

system av stereotyper och som komplement till detta, utgör Wolfensbergers roller ett bra 

komplement, vilket också kommer att visa sig i resultatdelen där båda kategoriseringarna 

kommer att användas som hjälp i analysen av föreliggande uppsats underlag.       

 

4.2. Cinema of Isolation  

Norden (1994) ger en historisk genomgång av funktionsnedsättningars gestaltande, från 

filmens födelse fram till 1990-talet. Den övergripande slutsatsen han kommer fram till är att 

det sätt på vilket funktionsnedsättningar gestaltas i film har lett till att befästa denna grupps 

utanförskap (”isolation”). Han uttrycker detta som att ”… it enhances the disabled characters’ 

isolation and ’Otherness’ by reducing them to objectifications of pity, fear, scorn, etc. – in 

short, objects of spectacle …” (ibid s.1). Den egentligen heterogena gruppen med 

funktionsnedsättningar reduceras, enligt Norden, till förenklade och stereotypa bilder, som i 

sin tur leder till att människor diskrimineras.  

 

Norden (ibid) presenterar ett flertal stereotyper varav de flesta använts från filmens början. 

Några av dem, framförallt de som har med nya tekniska uppfinningar att göra, är emellertid 

mer nutida (De svenska översättningarna är formulerade av författarna själva): 
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• Tragic Victim (det Tragiska offret): Ett offer som gestaltas som passivt och som ett 

föremål för medömkan. 

• The Disabled Villan (den Stympade onde): En funktionsnedsatt som får personifiera 

ondskan. Utsidans ”skada” får symbolisera en skadad själ. 

• Sweet Innocent (den Behövande naiva): En lätt naiv funktionsnedsatt person som är 

helt beroende av icke-funktionsnedsatt. Ofta en kvinna. 

• Comic Misadventurer (den Olycksdrabbade): En person som råkar illa ut på grund 

av sin funktionsnedsättning, och/eller på grund av en icke-funktionsnedsatt person. 

Leder ofta till komiska effekter. 

• Noble Warrior (den Ädla krigaren): En före detta militär som fått sin 

funktionsnedsättning i kriget. Framställs som hedervärda och funktionsnedsättningen 

bärs med en hedersutmärkelse. 

• Elderly Dupe (den Gamla och lättlurade): En äldre person som är svagtänkt och 

långsam, och därmed lätt att manipulera. 

• Obsessive Avenger (den Besatte hämnaren): En person som är besatt av tanken att 

hämnas på den/de som hen anklagar för funktionsnedsättningen. Är ofta förälskad i en 

icke-funktionsnedsatt som inte besvarar kärleken. Ofta en man. 

• The Saintly Sage (den Heliga siaren): Den helgonlika siaren. En karaktär som i kraft 

av förlusten av något (exempelvis syn) kommer att se saker än mer tydligt.  

• Civilian Superstar (den Obeveklige): En person som mot alla odds övervinner sin 

funktionsnedsättning. 

• The Techno Marvel (den Botade cyborgen): En karaktär som får en 

funktionsnedsättning men som botas med hjälp av någon modern eller framtida teknik. 

• The High Tech Guru (det Tekniska geniet): En person med funktionsnedsättning 

som är något av ett datorgeni. Ofta är personen rullstolsburen och isolerad från 

omvärlden. 

  

I sin historiska genomgång visar Norden (ibid) hur funktionsnedsättningar när film var helt 

nytt som fenomen framförallt framställdes via stereotyperna den Stympade onde (The 

Disabled Villain), det Tragiska offret (Tragic Victim), den Behövande naiva (Sweet Innocent) 

och den Olycksdrabbade (Comic Misadventurer). De första filmerna visade tiggare som 

låtsades vara funktionsnedsatta för att få pengar. Därefter kom ”botarfilmer” där den 

funktionsnedsatta ”räddades” från sin funktionsnedsättning via gudomligt ingripande eller 

något liknande. Ett annat tema var att göra humor av funktionsnedsättningar, exempelvis 

blinda som snubblar osv. 

  

Nämnda stereotyper kom att finnas med under historiens gång. Världskrigen kom emellertid 

att bidra till skapandet av nya. Norden (ibid) beskriver den Ädla krigaren (Noble Warrior) 

som är okritiska porträtt av hemvändande soldater. Under 1920-talet blir också den Besatte 

hämnaren (Obsessive Avenger) mer vanlig. En annan trend som blev stor på 1920-talet i och 

med ett antal karaktärer som framställdes av dåtidens kända skådespelare Alonzo ”Lon” 

Chaney var att avbilda funktionsnedsatta som ”freaks”. 

  

Förutom möjligtvis den Ädle krigaren utgör stereotyperna en negativ gestaltning av 

funktionsnedsättningar. Poängen Norden (ibid) gör är emellertid att det inte har någon 

betydelse om bilden är positiv eller negativ, då varje form av stereotypifiering innebär ett 

reducerande av en person eller grupp, till ett fåtal utmärkande drag eller egenskaper. Han talar 

vidare om att stereotyperna av funktionsnedsättningar som skapats inom film är så 

genomgripande och generella i samhället att de skapar en form av självuppfyllande profetia. 

Stereotyperna är så ”… durable and pervasive that they have become mainstream society’s 
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perception of disabled people and have obscured if not outright supplanted disabled people’s 

perceptions of themselves …” (ibid s.3). Poängen är med andra ord att de stereotyper som 

odlats inom film har konkreta konsekvenser för personer med funktionsnedsättning. 

  

Den historia som Norden (ibid) målar upp är dock inte bara en historia om diskriminering. 

Framförallt runt slutet av andra världskriget förekommer mer nyanserade porträtt av 

funktionsnedsatta, gestaltningar där karaktären inte är sin funktionsnedsättning utan istället en 

människa med en funktionsnedsättning. 1970- och -90-talet är två andra perioder då denna 

trend återfinnes. Ett tidigt mer modernt exempel som Norden tar upp är filmen Born On the 

Fourth of July från 1989 som handlar om en vietnamveteran som blivit rullstolsburen. Det är 

dock inte förlusten av huvudkaraktärens förmåga att gå som utgör berättelsens centrum, utan 

snarare nationens förhållande till kriget och hur det amerikanska samhället har svårt att 

hantera återvändare från det. Funktionsnedsättningen upphöjs inte till en hedersutmärkelse 

som i fallet den Ädle krigaren, och inte heller handlar historien om hur huvudkaraktären 

överkommer sin funktionsnedsättning som den Obeveklige (Civilian Superstar). 

Funktionsnedsättningen blir istället en del av en komplex och nyanserat återgiven karaktär 

som i första hand är en människa.      

 

4.3. Svenska studier  

För svenskt vidkommande verkar det inte finnas några studier där specifikt gestaltning av 

funktionsnedsättningar i fiktion har studerats. Däremot har, som nämnts ovan, 

funktionsnedsättningar i det generella tv-utbudet i SVT undersökts av Karin Ljuslinder (2002) 

och Marina Ghersetti (2007). Den förstnämnda undersökningen behandlar perioden 1956-

2000 och den andra 2005-2006. Ljuslinder och Ghersetti kommer fram till mycket liknande 

slutsatser som Norden (1994). 

  

En första slutsats som Ljuslinder (2002) och Ghersetti (2007) drar och som överensstämmer 

med Nordens (1994) iakttagelser är att gestaltandet av funktionsnedsättningar bidrar till att 

upprätthålla de funktionsnedsattas utanförskap (”isolation”). Ljuslinder (2002) talar om att 

”… markörerna för normalitet […] i TV-programmen är att ha en biologiskt hel kropp och att 

själv kunna förtjäna sitt uppehälle …” (ibid s.100). Sett utifrån denna distinktion framträder 

funktionsnedsatta som o- eller abnormala. En andra överensstämmelse mellan 

undersökningarna är att funktionsnedsatta ofta presenteras som en homogen grupp. Ghersetti 

(2007) hänvisar till Marcus Johansson (Johansson 2006 se Ghersetti 2007) som i sina studier 

av invandrare talar om kollektiv och individbaserad representation, där det förstnämnda 

innebär att en samling människor behandlas som att de alla är lika, trots att skillnaden i 

gruppen kan vara stora. Ghersettis (ibid) studie visar att funktionsnedsatta i 73 procent av 

inslagen beskrivs via kollektiv representation. Här är det värt att lyfta en viktig skillnad 

mellan fiktion och det generella tv-utbudet i SVT. I de fall då funktionsnedsatta beskrivs via 

individbaserad representation är det ofta i sportinslagen. I nyhetsrapporteringen förekommer 

det enligt Ghersetti (ibid) inte alls. Här föreligger alltså en skillnad mellan Norden (1994) och 

Ljuslinder (2002) och Ghersetti (2007) som har sitt ursprung i genre. 

  

Såväl Ljuslinder (2002) som Ghersetti (2007) har använt en blandning av en kvantitativ och 

kvalitativ metod. Vad gäller den kvantitativa delen kommer båda fram till att program som 

handlar om funktionsnedsättningar eller där funktionsnedsatta deltar, uppgår till ca. 1-2 

promille av programutbudet. Förekomsten av funktionsnedsättningar är störst i faktaprogram 

och sport. Ljuslinder (2002) visar också att de funktionsnedsatta betraktas ur de icke 
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funktionsnedsattas perspektiv och Ghersetti (2007) konstaterar att 54 procent av inslagen har 

en negativ vinkel. Den kvalitativa metoden genomförs, likt Norden (1994), med hjälp av 

stereotyper. I presentationen kommer av smidighetsskäl inte noter bifogas varje gång 

författarnas namn nämns, men källorna som använts är Norden (ibid), Ljuslinder (2002) och 

Ghersetti (2007): 

  

• Hjälten: En person som mot alla odds övervinner sin funktionsnedsättning och på det 

sättet närmar sig det ”normala”. Tas upp av både Ljuslinder och Ghersetti och 

sammanfaller med Nordens den Obeveklige. 

• Offret: En utsatt person. Ljuslinder talar om en person som är utsatt för 

diskriminering och som är ett offer för exempelvis byråkrati. Ghersetti tar dock upp 

stereotypen på ungefär samma sätt som Norden tar upp det Tragiska offret. 

• Den skurkaktiga: Skulle kunna jämföras med Nordens den Besatte hämnaren eller 

den Stympade onde. Ljuslinder förklarar emellertid att hon inte återfunnit stereotypen 

så många gånger medan Ghersetti mer talar om hur olika organisationer, som 

exempelvis Handikappförbundet har brutit mot någon lag. 

• Den infantila: En naiv person som är beroende av andra. Det är bara Ljuslinder som 

tar upp denna stereotyp som kan jämföras med Nordens den Behövande naiva eller 

Wolfensbergers det Eviga barnet. 

• Kämpen: En person som är ”självständig och stark”. Tas bara upp av Ghersetti och 

verkar ligga ganska nära Hjälten. Påminner om Nordens den Obeveklige.   

• Antagonisten: En person som säger emot och är motsträvig. Tas bara upp av Ghersetti 

och det är svårt att hitta en motsvarighet hos Norden. 

  

Som synes ovan finns det många stereotyper som sammanfaller mellan de olika studierna. 

Hjälten, Offret, Skurken och Den infantila verkar centrala såväl inom fiktion som i det 

generella tv-utbudet. Ghersetti (ibid) verkar sedan betona viljan hos Kämpen, vilket hos 

Norden (1994) och Ljuslinder (2002) mer verkar vara en aspekt av Hjälten/ den Obeveklige. 

Antagonisten är det bara Ghersetti (2007) som tar upp.    

  

Sammanfattningsvis framgår det tydligt i samtliga studier att gestaltandet av personer med 

funktionsnedsättning såväl i fiktion som i det generella tv-utbudet bidrar till att befästa 

personer med funktionsnedsättningars utanförskap och detta framgår i såväl kvantitativa som 

kvalitativa studier av materialet. Det är också tydligt att detta är en process som pågått sedan 

filmen och tv:ns uppkomst och att det därför också är lätt att identifiera tydliga stereotypa 

skildringar av funktionsnedsättningar. Av studierna framgår det också att personer med 

funktionsnedsättning oftast presenteras som en homogen grupp, i form av kollektiva 

representationer. 
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5. Teori 

De teoretiska utgångspunkterna för detta arbete står att finna inom ett antal områden, och i 

många fall är gränserna mellan teori och metod, vilket inte sällan är fallet i kvalitativa 

studier,  inte helt lätta att identifiera. För tydlighetens skull har ändå ett försök till en 

uppdelning mellan de olika nivåerna gjorts.    

 

5.1. Socialkonstruktivism 

Som nämns i inledningen antas tv-serier och film bidra till hur människor skapar 

uppfattningar om vad som är normalt och onormalt, och att funktionsnedsatta ofta definieras 

som onormala, vilket leder till diskriminering. En annan möjlig ståndpunkt är såklart att 

funktionsnedsatta faktiskt är onormala i någon mening, och att det finns någon form av 

objektivt identifierbar normalitet. I denna uppsats antas emellertid normalitet (och följaktligen 

onormalitet) vara en konstruktion, ett resultat av “sociala processer” (Berger & Luckman 

1966), som exempelvis medias gestaltning av fenomen. Enligt Socialkonstruktivismen är 

verkligheten inte något objektivt utanför människan, utan en konstruktion som bygger på 

subjektiva kategoriseringar (Winther Jörgensen & Phillips 2000). Idéen om att hela 

verkligheten är en social konstruktion lämnas till filosofin att utreda. För detta arbetes 

vidkommande räcker det att konstatera att vissa saker, och då framförallt uppfattningar om 

normalitet, är socialt konstruerade, och i detta avseende vilar arbetet på en 

socialkonstruktivistisk grund.        

 

5.2. Diskursteori 

I metodavsnittet kommer vidare diskursanalys att beröras och därför kan det vara relevant att 

här presentera centrala begrepp kopplat till denna. Begreppet diskurs beskrivs på 

Nationalencyklopedins hemsida som “.. en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och 

begrepp” (NE 2019). Begreppet har sin bakgrund i strukturalismen där språket ges en 

avgörande roll vad gäller hur människan uppfattar världen. För att förankra begreppet i 

föreliggande kontext skall det förtydligas att uppfattningar om normalitet kopplat till 

funktionsnedsättning förmodas ha sin bakgrund i diskursen om funktionsnedsättning. Diskurs 

ska i detta sammanhang ses som ett publikt och internationellt “samtal”, som inte bara består 

av språk i snäv mening, utan av mängder av andra “uttryck” varav tv-serier är ett. Vissa 

diskurser blir accepterade som både naturliga och sanna medan andra inte får denna 

acceptans. Dessa diskurser ger i sin tur konsekvenser för det sociala livet (Winther Jörgensen 

& Phillips 2000). Vid studiet av delkomponenter av diskursen kan denna demaskeras och 

därmed också maktstrukturerna, vilka ligger bakom skapandet av uppfattningar om 

normalitet, synliggöras.   

 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe (ibid) beskriver en diskursteoretisk metod som kommer 

användas i detta arbete (se nedan). För att denna skall bli begriplig krävs dock först en 

sammanfattning av deras teoretiska utgångspunkter. I Laclau och Mouffes (ibid) teori finns 

det inget som är för evigt. Allt skapas i diskurser och kommer därför följaktligen att variera 

över tid (Detta gäller även identiteter och gruppidentiteter). Som exempel skulle skillnaden 

mellan det kategoriska (Emanuelsson, Persson & Rosenkvist 2001 se Ahlberg 2013) och det 
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relationella (Aspelin 2014) perspektivet som nämnts ovan kunna lyftas. Sett ur Laclau och 

Mouffes (Winther Jörgensen & Phillips 2000) perspektiv är det kategoriska och relationella i 

konflikt, eller “antagonism” som är diskursteorins begrepp för konflikt. Först genom 

“hegemoniska interventioner” (ibid) kan en av diskurserna framträda som förhärskande. En 

hegemonisk intervention innebär att den ena diskursen etablerar en maktposition. Det verkar 

som att den relationella diskursen håller på att inta denna roll, och faktorer som har bidragit 

till detta skulle kunna vara nya upptäckter inom specialpedagogisk, eller annan, forskning, att 

klimatet i media ändrats till fördel för den relationella diskursen, och så vidare, det vill säga 

aktiviteter inom diskursen.      

 

Det finns vidare ett antal begrepp som är viktiga för förståelsen av Laclau och Mouffes (ibid) 

diskursteori. Diskursens minsta beståndsdel är enligt dem tecken, eller “moment”. Särskilt 

viktiga moment är “nodalpunkter”. Tecknens betydelse uppstår i skillnaden mellan andra 

tecken och i att de samlas runt nodalpunkterna, vilket skapar en typ av väv av betydelse. I 

diskursen förekommer det vidare ”aktiviteter” (som tv-serier) där moment möter varandra. 

Sådana aktiviteter kallas “artikulation” och i en artikulation skapas möten av tecken i 

“ekvivalenskedjor”. Ekvivalenskedjor kan liknas vid ett fisknät där olika tecken vävs samman 

och skapar tillsammans en betydelse för de tecken som finns i diskursen.  

 

Precis som tecknen får sin betydelse genom skillnaden gentemot andra tecken får diskursen 

sin betydelse genom skillnaden i förhållande till andra diskurser (ibid). Det som utesluts av 

diskursen kallas “det diskursiva fältet”, och detta är viktigt, för det är i spänningen mellan 

detta yttre fält och diskursen, som diskursen formas. I denna brytpunkt förekommer 

“element”, som ännu inte fått en fast betydelse. Diskursen kan på sätt och vis beskrivas som 

en kraft som strävar efter att inlemma element, att göra dem till moment, och på det sättet ge 

tecknen fast betydelse. Det förekommer också tecken som kan ha väldigt många och 

varierande betydelser vilka kallas “flytande signifikanter”. Det är tecken som olika diskurser 

vill göra till sina. Exempelvis skulle begreppet funktionsnedsättning kunna vara en flytande 

signifikant där det relationella- och kategoriska perspektiven använder begreppet men i de två 

perspektiven har de olika innebörd. 

 

5.3. Kultiveringsteori  

Inom den diskursteori som beskrivits ovan är makt något som etableras i mötet mellan 

diskurser. På det sättet är den nästan agentlös. Så är dock inte uppfattningen inom 

kultiveringsteorin. I Living With Television Now – Advances In Cultivation Theory And 

Research (Morgan et al. 2012) beskriver Larry Gross (2012) grunden till Kultiveringsteorin 

som den formulerats av George Gerbner. Denna grund vilar på ett antal antaganden kring 

medias och berättandets (”storytelling”) relation till makt. Medias roll antas i huvudsak bestå 

i att förstärka maktstrukturen i ett samhälle, och berättandets funktion är att ”… fit reality to 

the social order” (Gross 2012 se Morgan 2012 s. xii). Vidare beskrivs berättande som föremål 

för kommersialiserade intressen. Kultiveringsteorin har använts flitigt inom mediaforskning 

tidigare och är intressant för denna studie eftersom den fäster fokus vid just den del av 

verkligheten som kommer studeras, nämligen media. Översatt till ett diskursteoretiskt 

perspektiv skulle media kunna beskrivas som en aktivitet där element omvandlas till moment. 

Mediala aktiviteter befinner sig med andra ord mitt i spänningsfältet mellan diskursen och det 

diskursiva fältet.    
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6. Metod 

Innan beskrivningen av metod tar vid krävs ett klargörande. I texten kommer de serier som 

utgör underlag för denna studie att refereras till vid enbart titel. I Appendix 1. redogörs 

emellertid de år då den första säsongen av serien publicerats, samt produktionsland. Denna 

information är hämtad från www.imdb.com (International Movie Database). Själva studien av 

serierna har genomförts under perioden maj – september 2019 då de fanns på strömningssiten 

Netflix.     

 

En svårighet som ganska tidigt visade sig i arbetet var frågan om urval. Det finns många 

strömningssiter och mängder av serier från olika länder. Därför var det nödvändigt att göra 

avgränsningar. Enligt rapporten Svenskarna och Internet (2018) har Netflix popularitet ökat 

och 2018 tittade 54% av internetanvändarna på siten, varav 19% uppger  att de tittar dagligen, 

och Netflix är som mest populär i åldersgruppen 16-25. Förutom att vara en allmänt populär 

strömningssite är den med andra ord extra omtyckt av den målgrupp som är föremål för denna 

studie. Därför avgränsades materielet till Netflix utbud. Det skall nämnas i sammanhanget att 

i samma studie (ibid) som nämnts ovan framgår det att Youtube är den största videotjänsten, 

och att Netflix kommer på andra plats. 87% av internetanvändarna väljer att titta på Youtube. 

En heltäckande studie bör med andra ord beröra också utbudet på denna site. Anledningen till 

att Youtube utesluts ur denna undersökning var flera. För det första skulle materialet ha blivit 

alltför omfattande. För det andra är inte serier på Youtube sorterat på ett lika fördelaktigt sätt 

som på Netflix, där det är lätt att exempelvis söka efter genrer. För det tredje är det sannolikt 

så att många av serierna som finns på Youtube går att finna på Netflix också, och att utbudet 

på Netflix räcker som underlag till en explorativ studie. 

 

Nästa avgränsning som gjordes var att sortera efter rubriceringen ”tonårsserier”. Insamlingen 

skedde mellan 2019-06-10 till 2019-06-11 och bestod då i 46 serier. Som tidigare nämnts 

behandlade Marina Ghersetti (2007) perioden 2005-2006 och därför har serier innan 2006 

uteslutits. Det visade sig emellertid bara vara en, Gilmore Girls. Utöver denna uteslöts också 

en serie som mer riktade sig mot barn, och en dokumentärserie. Avslutningsvis landade 

materialet på 43 serier och 89 säsonger (se Appendix 1). Som referens kan nämnas att 2019-

06-11 fanns det 465 serier sammanlagt på Netflix. 

 

Ett problem med ett urval baserat på rubriceringar av ovan nämnt slag, är såklart att det kan 

finnas många serier som inte faller under rubriken ”tonårsserier”, men som ändå många i 

målgruppen tittar på. Därför kompletterades materialet med ytterligare material. 2019-06-27 

ställdes frågan ”Vilka fem moderna tv-serier tycker du är bäst just nu?” på Nyköpings 

Enskilda Gymnasiums (där en av författarna arbetar) alumninätverk på Facebook. Det är ett 

nätverk som tidigare elever kan gå med i för att hålla kontakt med varandra och skolan. 

Personer som svarade var 39 och i detta underlag framträdde fem serier som extra populära, 

men som faller utanför arbetets tidigare urvalskriterier. Alumner är i och för sig några år äldre 

än gymnasieeleverna och undersökningen saknar såklart en mer rigorös systematik, men som 

vägledning i en explorativ studie torde den räcka. Till tidigare nämnda 43 serier tillfogades 

med andra ord 5 (se Appendix 1.).  

 

Vid genomförandet av den kvantitativa studien konstaterades att det fanns ett antal serier där 

det förekom funktionshinder, men i väldigt liten grad. Exempel på detta är Chilling 

http://www.imdb.com/
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Adventures of Sabrina, Nowhere Boys, Pretty Little Liars, Riverdale och The Society. Av 

utrymmesskäl valdes dessa serier bort. En nackdel med detta är såklart att gestaltningen av 

funktionshinder hos mer perifera karaktärer skulle kunna se annorlunda ut än den av 

huvudkaraktärer. Inom kultiveringsteorin antas emellertid graden av exponering vara 

avgörande för hur funktionshinder uppfattas, och då karaktärerna i dessa serier förekommer 

väldig sällan, torde graden av påverkan vara relativt låg. Därför kommer dessa att förekomma 

i den kvantitativa, men inte i den kvalitativa analysen.  

 

En stor risk med ett arbete av föreliggande slag och som är värd att nämna, är att i arbetet med 

kategoriseringar finns det en risk att den som genomför studien själv bidrar till rådande 

diskurser, istället för att ifrågasätta dem. En svårighet som har visat sig är exempelvis frågan 

om diagnosticering. Det förekommer ett antal serier där det går att misstänka ett 

funktionshinder, men där att namnge dessa skulle bidra till att skapa de kategorier som är 

föremål för studien. I de fallen har diskursteorin varit till hjälp då fokus inom denna inte fästs 

vid kategorier utan vid delkomponenter i gestaltningen. Den ger med andra ord utrymme för 

att identifiera gemensamma delkomponenter i serier utan att det för den sakens skull blir 

nödvändigt att placera i kategorier. Exempelvis finns det mycket i gestaltningen av Orla i 

Derry Girls som får tittaren att misstänka en intellektuell funktionsnedsättning. Det är 

emellertid inte uttalat att hon har en sådan. Att som tolkare kategorisera henne som 

intellektuellt funktionsnedsatt, skulle innebära att tolkaren bidrar till den stereotypifiering som 

studien har som syfte att motverka. Med diskursteorins hjälp är det emellertid möjligt att 

identifiera drag som överensstämmer med andra karaktärer som har en uttalad eller i alla fall 

tydligt identifierbar intellektuell funktionsnedsättning, utan att för den delen ”diagnosticera” 

karaktären på lösa grunder.      

 

Fortsatt vad gäller kategorisering av funktionsnedsättningar i olika grupper, har 

utgångspunkten i detta arbete tagits i de kategoriseringar av funktionsnedsättningar som 

SPSM (Specialpedaogiska skolmyndigheten) använder. De kategoriseringar som SPSM 

(2019) gjort är döv eller nedsatt hörsel, dövblindhet, kombinerad syn- och hörselnedsättning, 

läs och skrivsvårigheter/dyslexi, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), 

matematiksvårigheter, medicinska funktionsnedsättningar, rörelsehinder, språkstörning, 

synnedsättning, och utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning. Alla 

funktionsnedsättningar som på något sätt förekommer i serierna kommer redovisas i den 

kvantitativa delen av resultatet, men vissa, som förekommer i väldigt liten grad, har uteslutits 

ur den kvalitativa delen.  

 

För att förtydliga upplägget i denna studie följer här en visualisering av den metod som 

beskrivs nedan:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod 

Kvalitativ: 

Netflix 

HBO 

9 serier 

30 säsonger  

 

Kvantitativ: 

Netflix 

HBO 

48 serier 

118 säsonger 

Diskursteori 

Kultiveringsteori 

- Hur ser diskursen om funktionsnedsatta ut?  
-Är funktionsnedsatta stereotypt gestaltade?  
-Vilka stereotyper förekommer?  
 

-Vilka funktionsnedsättningar gestaltas? 

-Vilka funktionsnedsättningar gestaltas 

inte? 

 

Analys Metod 
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Bild 1. Modell för metodbeskrivning. 

 

6.1. Kvantitativ studie 

Den kvantitativa studien hade två syften, att svara på frågeställningarna 1 och 2, ”Vilka 

funktionsnedsättningar gestaltas?” och ”Vilka funktionsnedsättningar gestaltas inte?”, och att 

ge en vägledning till vilka studier som skulle bli föremål för den kvalitativa studien. Det totala 

antalet säsonger blev 118, ett alltför omfattande material att gå igenom i sin helhet. Därför 

tillämpades en metod där tre avsnitt ur varje säsong valdes ut enligt principen ett i början, ett i 

mitten och ett i slutet. Extra tid lades vid de inledande avsnitten då det oftast är i dessa 

karaktärerna presenteras. Då tre avsnitt ur 118 säsonger resulterar i 354 avsnitt, vilket också är 

ett ganska stort material, sågs inte heller avsnitten i sin helhet. Istället tillämpades tekniken 

spolning. Innehållet fick sedan styra och vissa avsnitt, som skvallrade om ett för 

undersökningen mer intressant innehåll, ägnades mer tid. Av undersökningen framgick i vilka 

serier funktionsnedsättning förekom och vilka dessa var. Samtidigt blev det tydligt vilka serier 

som var värda att studera närmre. 

 

6.2. Kvalitativ studie 

Den kvalitativa studien består av två delar, kopplade till diskurs- och kultiveringsteorin som 

beskrivits ovan, och ämnar besvara frågeställningar 3-5. I 9 serier förekommer 

funktionsnedsättningar på ett så centralt sätt att det blev föremål för en kvalitativ analys. 

Dessa 9 serier bestod 30 säsonger med totalt 296 avsnitt vilka har setts i sin 

helhet.  Förhoppningen är att diskurs- och kultiveringsanalysen skall bidra till en bredd i den 

kvalitativa delen av detta arbete.  

 

6.2.1. Diskursanalys 

Tanken med diskursanalysen är att med hjälp av Laclau och Mouffes (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000) begrepp besvara frågan “Hur ser diskursen om funktionsnedsatta ut?” Först 

identifierades moment, det vill säga språkliga och visuella markörer som bär på diskursiv 

information om funktionsnedsättningar. Visuella markörer kan vara allt från rullstolar till 

kroppsliga spasmer och ryck, och språkliga kan vara till exempel att karaktärer använder 

nedsättande ord om funktionsnedsatta, “krympling”, “retard” och så vidare. Därefter lyftes de 

moment fram som var starkast bärare av diskursivt symbolvärde. Ett sådant exempel skulle 

kunna vara rullstolar som ofta får symbolisera hjälplöshet.  

 

Nästa steg var att se om det fanns element, markörer som bröt mot det generella diskursiva 

mönstret. Om exempelvis momentet rullstol styr mot diskursen “Den behövande 

funktionsnedsatta” skulle monterandet av raketmotorer och missiler på rullstolen vara element 
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som styr bort från diskursen om den behövande, till diskursen om den handlingskraftiga, eller 

något liknande. Avslutningsvis var det också intressant att se vilka språkliga och visuella 

markörer som inte förekom, och som därför kan antas tillhöra det diskursiva fältet och därmed 

bidra till formulerandet av diskursen.  

 

6.2.2. Kultiveringsanalys 

Som nämnts i teoridelen utgår företrädare för kultiveringsteorin ifrån att berättande i media 

bidrar till att befästa och bekräfta maktens perspektiv på världen. Ett vanligt verktyg inom 

denna tradition är stereotyper. I avsnittet om tidigare forskning presenteras ett antal 

stereotyper, som Den stympade onde, Den behövande naiva och så vidare. För att bygga 

vidare på tidigare forskning och skapa en kontinuitet, som också ger möjligheten att jämföra 

över tid, kommer de stereotyper som presenterats också att användas i föreliggande 

analys.  Målet är att ta reda på om funktionsnedsatta (fortfarande) är stereotypt gestaltade, och 

vilka stereotyper som i så fall förekommer.   

 

 

7. Resultat 

7.1. Den kvantitativa delen 

Det totala antalet serier som identifierats utifrån urvalskriterierna och avgränsningar var 48 

stycken. Serierna har tillsammans totalt 118 säsonger där variation förekommer från 1-8 

säsonger för enskild serie. Någon form av funktionsnedsättning har identifierats i 14 av dessa 

serier vilket motsvarar 29% av alla studerade serier. I 45 säsonger förekommer det karaktärer 

med funktionsnedsättning vilket motsvarar 38% av totala antalet säsonger (För en 

sammanfattning se Bild 2.). I 9 (se Appendix 1) serier förekommer funktionsnedsättningar på 

ett sådant sätt så att det blir föremål för den kvalitativa analysen. 

 

 

 

 
 

Totalt 

antal 

Förekomst funktionsnedsättning 

antal 

Förekomst 

funktionsnedsättning % 

Serier 48 14 29% 

Säsonger 118 45 38% 

Bild 2. Antalet serier och säsonger och förekomst av funktionsnedsättning i antal och 

procent.  

 

I vissa serier förekommer det mer än en funktionsnedsättning, framförallt i Game of Thrones 

och Orange Is the New Black, vilket kan vara värt att nämna. Vad gäller lågfrekvent 

förekommande funktionshinder har en karaktär läs- och skrivsvårigheter, vilket motsvarar 7% 

av serierna som innehåller funktionsnedsättningar, och fem serier har karaktärer med 

synnedsättningar vilket motsvarar 36%. Vad gäller nämnda funktionsnedsättningar kommer 
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de, även om det som i fallet med synnedsättning förekommer flera karaktärer, inte att beröras 

i den kvalitativa delen då karaktärernas utrymme i serierna är väldigt begränsat.  

 

De funktionshinder som kommer beröras i den kvalitativa delen är enligt följande: I 3 serier 

påträffas karaktärer med selektiv mutism, vilket motsvarar 21% av serierna som innehåller 

funktionsnedsättningar. I endast 1 serie förekommer det en karaktär med NPF-problematik 

vilket motsvarar 7% av serierna som innehåller funktionsnedsättningar, men då karaktären är 

huvudperson dominerar hans närvaro i de sammanlagt 20 avsnitten. Sex stycken av serierna 

har karaktärer med någon form av rörelsehinder där merparten är rullstolsburna. Detta 

motsvarar 43% av serierna som innehåller funktionsnedsättning, vilket gör denna grupp till 

den mest förekommande, särskilt som den rullstolsburna i två av serierna är huvudpersoner. 

Fyra av serierna med rörelsehinder kommer analyseras i den kvalitativa delen och dessa fyra 

serier har totalt 107 avsnitt.  I 29% av identifierade serier förekommer det intellektuell 

funktionsnedsättning vilket motsvarar fyra serier med totalt 187 avsnitt. För en 

sammanfattning se bild 3.  

 

Funktionsnedsättning Antal serier med 

förekomster 

% av serier med 

funktionsnedsättning 

% av alla 

serier 

Stum 3 21% 2,5% 

Läs och 

skrivsvårigheter/dyslexi 

1 7% 0,8% 

NPF 1 7% 0,8% 

Rörelsehinder 6 43% 5% 

Synnedsättning 5 36% 4% 

Intellektuell 

funktionsnedsättning 

4 29% 3% 

Bild 3. Funktionshinder som förekommer i serierna i antal och procent av serier med 

funktionsnedsättning, och i procent av alla serier. 

 

Det framgår av den kvantitativa analysen att rörelsehinder och intellektuell 

funktionsnedsättning är de mest förekommande funktionshindren. Synnedsättning framstår i 

sammanställningen i Bild 2 som en stor grupp, men något som denna analys inte visar är 

antalet minuter i rutan. Det behövs emellertid inte göras en närstudie av detta för att 

konstatera att de karaktärer som har synnedsättning mest består av bikaraktärer eller 

karaktärer som under en kortare period drabbas av synnedsättning. Antalet minuter i rutan vad 

gäller synnedsättning är med andra ord ganska få. På samma sätt ser det ut som att NPF 

förekommer i liten grad, men som nämnts ovan är denna karaktär huvudperson i en serie och 

får därför mycket exponering.   

 

7.2. Den kvalitativa delen 
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Frågeställningarna 3-5 är de som är i fokus i den kvalitativa delen och utgångspunkten är 

kultiverings- och diskursteorin. Kategoriseringarna i den tidigare forskningen används för att 

identifiera de stereotyper som förekommer i de analyserade serierna.  

7.2.1. NPF 

Vad gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar framträder de på ett tydligt sätt endast i 

en serie, Atypical, där huvudkaraktären Sam har autism. Funktionsnedsättningen är uttalad i 

serien och utgör på sätt och vis ett dramaturgiskt nav i den, då intrigen bygger på att Sam ska 

träffa en tjej trots sin funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen placeras med andra ord i 

centrum av berättelsen. Karaktären Sam gestaltas på ett sätt som faller inom ramen för de två 

stereotyperna den Behövande naiva och den Olycksdrabbade.  

 

En Behövande naiv karakteriseras, vilket nämnts tidigare, av att personen är lätt aningslös och 

helt beroende av icke funktionsnedsatta. Sams svårighet att växa upp och erövra 

självständighet betonas i den kontrasterande gestaltningen av honom och hans syster Casey. 

Trots att hon är yngre än Sam, kommer hon tidigare in i vuxenvärlden än honom. Ett av Sams 

mål i serien är att träffa en tjej och ha sex, men det är systern som lyckas med det här i slutet 

av serien, inte Sam. Andra tillfällen då Sams naiva drag framställs är när han tar hjälp av en 

kamrat för tips om hur han ska kunna skaffa sig en tjej. Svårigheten att hantera känslofrågor 

och ett överdrivet rationaliserande av dessa är såklart en del av den autistiska diagnosen, men 

dragen överdrivs i serien. Sam använder exempelvis en anteckningsbok där han noterar 

kamratens tips. När han sedan prövar dem i verkligheten leder de mer eller mindre uteslutande 

till misslyckanden. Det finns emellertid också delar av serien som talar emot tolkningen av 

Sam som en Behövande naiv. För det första är han man, vilket inte stämmer överens med de 

flesta tidigare Behövande naiva, och för det andra är han inte alltigenom aningslös och 

hjälplös. På sätt och vis påminner han stundtals mer om Wolfensbergers (1972) det Eviga 

barnet. I många avseenden speglar serien just Sams svårigheter att lämna barnstadiet, och 

hans resa mot att bli mer autonom. Att gestaltningen är stereotyp är dock uppenbart. 

Karaktären är endimensionell och mer eller mindre helt definierad utifrån sin 

funktionsnedsättning.  

 

Förutom den Behövande naiva framställs Sam också som den Olycksdrabbade. 

Funktionsnedsättningen används på ett tydligt sätt för att skapa komisk effekt, och det bidrar 

till att Sam hamnar i obekväma situationer. Framförallt visar sig detta i hans oförmåga att läsa 

av sociala koder. Ett exempel är när han går fram till ett antal elever och frågar en av killarna 

hur “man snor en tjej”. Frågan i sig är såklart kontroversiell men det faktum att han tar upp 

den inför en hel grupp gör den ännu mer opassande. De andra ungdomarna börjar genast driva 

med Sam och i detta skapas en komisk effekt som är en direkt konsekvens av Sams 

funktionsnedsättning.  

 

För att använda Laclau och Mouffes (Winther Jörgensen & Phillips 2000) terminologi utgör 

Atypical en artikulation innehållande ett antal moment varav begreppet autism i sig måste 

sägas vara det mest avgörande. Begreppet autism är med andra ord en nodalpunkt i den 

övergripande diskursen neuropsykiatriska funktionshinder, som i sig är en del av diskursen 

funktionsnedsättning. I serien framträder ett antal, i och för sig underordnade, men ändå 

avgörande moment som också måste kallas nodalpunkter. Några av dessa är social 

obekvämlighet, ritualer och ensidig klädsel. Moment samlade kring social obekvämlighet 

bidrar i hög grad till att skapa bilden av funktionsnedsättningen autism. Ett exempel har redan 

getts ovan. Tecken på hur Sam blir socialt obekväm förekommer ofta, i hur karaktärer runt 
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honom reagerar på hans direkthet genom att exempelvis fnissa. Exempel på ritualer är ett 

mantra Sam använder för att lugna ner sig, där han räknar upp olika pingvinarter. Andra 

exempel är födelsedagarna som omges av förutsägbarhet och ritualer. Det blir uppenbart i 

gestaltningen av Sam att kontinuitet är viktigt, vilket också betonas i hans klädsel. Han går i 

princip alltid klädd i pikétröjor. Bilden som framträder är en relativt endimensionell sådan där 

annorlundaskap artikuleras via ovan beskrivna moment.  

 

Markörer som bryter mot det generella diskursiva mönstret är när Sam närmar sig någon form 

av normalitet. Vid ett tillfälle betonar hans vän Zahid att det är Sam som är normal, eller som 

människor borde vara, eftersom han är så pass ärlig och genuin. Ett annat fall där Sam närmar 

sig normalitet är när han lämnar den särskilda undervisningsgrupp han varit en del av, och när 

han tar sig in på ett “vanligt” college. Det finns också ett exempel där normaliteten blir för 

krävande för Sam. Zahid försöker hjälpa honom att bli mer normal genom att klä Sam i en 

skinnjacka. På lektionen som följer blir dock ljudet jackan ger ifrån sig när Sam rör sig för 

mycket och Sam kastar närmast symboliskt av sig normaliteten när han också slänger jackan i 

papperskorgen.           

 

Enligt Autism- och Aspergerförbundet (2019) är de kännetecknande dragen för autism en 

begränsning i “... förmågan till social interaktion …”, “... förmågan till ömsesidig 

kommunikation …” och “... föreställningsförmågan ….” (Ibid.), så i det avseendet verkar 

Atypical ge en gestaltning av autism som passar in i den generella diskursen. På Autism- och 

Aspergerförbundets hemsida (Ibid.) beskrivs emellertid fler dimensioner av 

funktionsnedsättningen. En sådan är att symptomen ofta förvärras i tonåren och att en väldigt 

stor del av personer med autism har stora svårigheter att delta i samhället. Detta kan sägas 

utgöra det ”diskursiva fält” som inte behandlas i serien. Serien utgör i många avseenden en 

beskrivning av en högfungerande autistisk person, en person som närmar sig normaliteten. 

Även om Sam inte lyckas med sitt mål att ha sex har han en flickvän under en period. En 

partner utgör ett tydligt moment satt i relation till nodalpunkten social obekvämlighet, för det 

faktum att Sam klarar av att ingå i en relation visar att han, i alla fall i teorin, kan erövra 

normalitet. De gör emellertid slut efter ett tag, och Sam återgår till social obekvämlighet. Den 

totala frånvaron av social obekvämlighet och en starkare närvaro av den, utgör med andra ord 

det diskursiva fältet.      

  

För att sammanfatta bidrar gestaltningen i serien Atypical till att skapa en relativt 

endimensionell och stereotyp bild av personer med autism, och det är tydligt att de som skapat 

serien förhållit sig till den vetenskapliga diskursen kring autism, även om endast delar av den 

synliggörs.  

7.2.2. Rörelsehinder 

Vad gäller rörelsehinder är bilden som framstår komplex. I den kvalitativa analysen kommer 

framförallt fyra serier och fem karaktärer att beröras: Miho och läraren i Re:Mind, Brandon 

Stark i Game of Thrones, Fernando Carvahlo i 3%, och Lenny Sander i How To Sell Drugs 

Online (Fast).  

 

I de två förstnämnda serierna ovan behandlas karaktärerna relativt stereotypt. Re:Mind börjar 

med att ett antal flickor vaknar sittandes runt ett bord med fötterna fastsatta i golvet och 

tygpåsar över huvudet. Ganska snart börjar de misstänka att den som satt dem där är deras 

före detta kamrat Miho, som efter att hon hamnat i rullstol mobbats av de närvarande 

flickorna. Tre stereotyper framträder här, den Besatta hämnaren, det Tragiska offret och den 
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Stympade onde. Som beskrivits tidigare i texten har Norden (1994) identifierat en stereotyp 

där funktionsnedsatta hämnas dem som gett dem funktionsnedsättningen. Då det visar sig att 

flickorna bidragit till det fall som resulterade i att Miho hamnade i rullstol stämmer 

stereotypen bra med gestaltningen av Miho. Senare visar det sig emellertid att det inte är 

Miho som har fängslat flickorna i rummet och då glider gestaltningen över i det Tragiska 

offret, där Miho framställs som en person det framförallt är väldigt synd om. Detta blir extra 

tydligt i slutet av serien då tittarna för första gången får se Miho. Hon sitter då ensam och 

sorgsen i sin rullstol. En annan karaktär med funktionsnedsättning i Re:Mind är läraren som 

dyker upp i mitten av serien. Han kommer in med en tygpåse över huvudet släpandes sitt ena 

ben efter sig. Då han i detta läge i berättelsen framstår som förövaren, blir det tydligt att hans 

släpande ben är där som en yttre defekt, som får symbolisera en inre skada, något som alltså 

utmärker stereotypen den Stympade onde.  

 

I Game of Thrones är det en ytterligare stereotyp som visar sig, den Heliga siaren. Karaktären 

Brandon Stark, son till ståthållaren i norden, Edward Stark blir nedputtad när han klättrar på 

en husfasad, vilket leder till att undre delen av hans kropp förlamas. Norden (ibid) visar att de 

flesta Heliga siare är blinda och att det är deras blindhet som ger dem övernaturliga förmågor 

att se in i framtiden. I Brandons fall är det emellertid rörelsehindret som markerar övergången 

från ett “normalt” liv till ett liv präglat av magiska förmågor. I serien kommer han så 

småningom att inta platsen som The Three Eyed Raven. I takt med att han närmar sig sin roll 

som orakel försvinner också stora delar av hans karaktär. Han blir med andra ord mer och mer 

endimensionell. I slutet av serien är hans förflutna som raderat och med det också hans 

mänsklighet. Han är nu enbart ett orakel. Ett tydligt exempel är när personen som puttat ner 

Brandon från väggen, Jamie Lannister, och på det sättet orsakat hans funktionsnedsättning, 

ber om ursäkt och Brandon inte uppvisar några känslor kring detta.  

 

Fernando Carvalho sitter precis som Miho och Brandon Stark i rullstol men porträttet är mer 

komplext. Serien 3% utspelar sig i en postapokalyptisk värld där resurserna tagit slut. 

Människor lever i fattigdom, men en gång varje år får de som uppnått en viss ålder genomgå 

ett test där de har chans att bli en av de tre procent som får följa med till en paradisisk plats, 

långt bort från fattigdomen. I första säsongen är Fernando en av de som genomgår 

prövningen. Det blir tidigt tydligt att han är fast övertygad om att bli en av de tre procenten 

och att funktionsnedsättningen format hans styrka. Den har bidragit till att skapa honom, men 

den är inte han. Exempelvis inleder han en kärleksrelation där funktionsnedsättningen inte är i 

fokus. Den stereotyp som eventuellt går att spåra dock är den Obeveklige, det vill säga en 

person som mot alla odds övervinner sin funktionsnedsättning, och på det sättet erövrar 

normalitet. Fernandos skarpa intellekt och envishet ger honom styrka och talar för denna 

stereotyp, men första säsongen slutar med att han ger upp chansen att få sin 

funktionsnedsättning botad, och att han väljer kärleken framför att bli en av de tre procenten. 

Han erövrar med andra ord inte normalitet och det blir kärleken, och inte 

funktionsnedsättningen som blir det dominerande draget hos honom.  

 

Karaktären Lenny Sander i How To Sell Drugs Online (Fast) är precis som Fernando 

Carvalho en person som inte reduceras till sin funktionsnedsättning. Serien börjar med att 

huvudpersonen Moritz Zimmermans flickvän gör slut med honom och han märker att hon 

umgås med en kille som säljer droger. Moritz bestämmer sig efter ett tag för att själv börja 

sälja droger på nätet tillsammans med sin rullstolsburna vän Lenny. Det finns delar av 

gestaltningen av Lenny som sammanfaller med stereotypen det Tekniska geniet. Han är 

mycket duktig på teknik, i synnerhet datorer, och det är han som skapar den ospårbara sidan 

från vilken han och Moritz säljer drogerna så småningom. Det är dock inte bara i datormiljö 
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som tittaren möter Lenny och hans funktion som karaktär är snarare att symbolisera moralens 

röst, än att representera sin funktionsnedsättning. Till skillnad från Moritz känner han 

nämligen stora tveksamheter vad gäller riktigheten i att sälja droger till jämnåriga ungdomar. 

Ett tydligt exempel är när han efter att Moritz berättat att han använt Lennys sida till att börja 

sälja droger, väljer att lämna deras “företag”.  

 

Avgörande moment i de artikulationer som diskuterats ovan är rullstol, hjälpare, trauma, och 

kompensation. Dessa är alltså att betrakta som nodalpunkter. I denna del kommer den 

haltande läraren i Re:Mind att lämnas utanför då haltning verkar synliggöra andra diskurser än 

rullstolsburenhet. Själva rullstolen blir i samtliga serier central, då det såklart är denna som 

visuellt betonar funktionsnedsättningen. Att rullstolen i sig får en symbolisk funktion framgår 

exempelvis när Fernandos rullstol går sönder. I andra sekvenser får tittaren också se hur han 

underhåller sin rullstol, som ju är en förutsättning för att han skall kunna ta sig fram. I 

Re:Mind möter tittaren Miho första gången sittandes i en rullstol som upplevs som alldeles för 

stor för henne. Hennes offerroll accentueras av rullstolens storlek. På ett lite annorlunda sätt 

blir Brandon Starks rullstol i de sista säsongerna nästan som en tron, vilken symboliserar hans 

upphöjdhet. Det är kanske bara i Lennys fall som rullstolen inte får ett uppenbart symboliskt 

värde.  

 

En annan nodalpunkt som framträder i serierna är hjälparen. Brandon Stark klarar inte av att 

ta sig fram utan hjälp av hans starka tjänare Hodor, och det är till slut Mihos syster som tar 

över jobbet att hämnas hennes öde eftersom Miho inte klarar det själv. I 3% framhåller 

Fernando att han inte vill ha hjälp vilket blir ett sätt för honom att erövra autonomi. Även om 

han inte har en hjälpare framträder nodalpunkten ändå tydligt via de ”moment” där andra 

försöker hjälpa Fernando. Lenny kör själv bil och han är på de flesta sätt en agent i sitt eget 

liv, men det finns också fall då han faktiskt inte kan klara sig själv, som när han och Moritz 

skall ta sig ut på ett fält.  

 

Ytterligare en nodalpunkt är traumat. Förutom i Fernandos fall får tittaren veta att det är olika 

kroppsliga trauman som har lett till att karaktärerna har hamnat i rullstol. Brandon har, som 

tidigare nämnts, puttats ner från en husvägg, Miho har puttats ner för en trappa, och Lenny har 

en sjukdom som när som helst kan ta livet av honom och som också placerat honom i 

rullstolen. Fernando är, som sagt, undantaget, då tittaren inte får veta bakgrunden till varför 

han sitter i rullstolen.  

 

En sista nodalpunkt som också för in resonemanget på frågan om det diskursiva fältet och 

vilka element som spårats, är kompensation. Det mest uppenbara exemplet är Lenny som via 

sina datorkunskaper framställs som smart och kompetent. På samma sätt får Brandon Stark 

siarkrafter. En “svaghet” på ett område kompenseras med andra ord av en styrka på ett annat. 

Miho tar livet av sig vilket skulle kunna tala för att hon inte lyckats kompensera för sitt 

funktionshinder och därför inte orkar med att leva längre. Fernando, avslutningsvis, har en 

envishet och besitter en handlingskraft som kompenserar för hans funktionshinder.  

 

Det generella diskursiva mönstret är alltså att rullstolsburna personer är personer som råkat ut 

för ett trauma (vilket också blir avgörande för deras person och liv), att de behöver hjälp av 

andra, och att de har andra egenskaper/förmågor som kompenserar för deras trauman. 

Rullstolsburna är med andra ord personer som är beroende av andra i någon mening. Det i 

gestaltningen som bryter av mot detta mönstret är emellertid andras beroende av de 

rullstolsburna. Det framkommer inte i alla serier, men i några av dem. I Game of Thrones är 

faktiskt hela världen beroende av Brandon som beskrivs som mänsklighetens kollektiva 
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minne. Moritz är en stukad person, sårad av sin flickvän, och som inte heller vet hur han skall 

lägga upp den ospårbara hemsidan. När Lenny lämnar företaget blir det också tydligt att saker 

och ting inte fungerar. Moritz är alltså helt beroende av Lenny. På liknande sätt, fast mer 

jämställt, är Fernandos flickvän beroende av honom. De hjälper varandra att ta sig vidare i 

processen och blir på det sättet också beroende av varandra. Beroende befinner sig med andra 

ord i brytpunkten mellan diskurs och det diskursiva fältet och blir en viktig komponent i hur 

diskursen tar form.  

 

Anledningen till att kompensation som nodalpunkt hänger ihop med det diskursiva fältet är att 

komorbiditet, det vill säga en kombination av funktionsnedsättningar, faller utanför diskursen 

helt. Eventuellt framstår det som för grymt att exempelvis gestalta en person som är både 

rörelsehindrad och intellektuellt funktionsnedsatt.         

 

Gestaltningen av rörelsehindrade är, för att sammanfatta, mångfacetterad och innehåller både 

tydligt stereotypa porträtt och mer nyanserade sådana. Gestaltningen präglas också av 

beskrivning av olika beroenden som verkar utgöra den diskursiva fronten. En faktor som 

bidrar till en viss endimensionalitet i porträtteringen är avslutningsvis att rullstolsburna inte 

gestaltas som bärare av flera funktionsnedsättningar, och detta utgör det diskursiva fältet.   

 

7.2.3. Utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning 

Vad gäller intellektuell funktionsnedsättning är det tydligt att många serieskapare använder 

det udda och annorlunda för att skapa vissa effekter i sina serier. Många karaktärer uppvisar 

därför drag av intellektuell funktionsnedsättning utan att det är uttalat att de har denna 

diagnos. En risk i detta sammanhang är att tolkaren “lägger in” saker i tolkningen och på detta 

sätt bidrar till att styra diskursen. Den diskursanalytiska metoden möjliggör emellertid att lyfta 

fokus från diagnosen till uttrycken i form av moment och nodalpunkter. Därför kommer de tre 

serier där den intellektuella funktionsnedsättningen är uttalad eller mer eller mindre uttalad, 

att utgöra underlag till den kultiveringsanalytiska delen där målet är att granska stereotypa 

uttryck. En fjärde serie där gestaltandet sker mer i brytpunkten kommer sedan att tillfogas den 

diskursanalytiska delen, i syfte att illustrera trenden att använda det udda för att uppnå olika 

effekter.   

 

De serier och karaktärer som har närstuderats är Miranda Sings i Haters Back Off, Hodor i 

Game of Thrones och Susanne “Crazy Eyes” Warren i Orange Is the New Black. 

Gestaltningen av Miranda Sings faller tydligt inom ramen för stereotypen den 

Olycksdrabbade, eller rolltilldelningen den Löjeväckande, betraktat med Wolfensbergers 

(1972) ögon. Det är i och för sig inte uttalat i serien att Miranda har en intellektuell 

funktionsnedsättning men det framgår på ett ganska tydligt sätt. Hon kan inte lära sig klockan 

och följaktligen att hålla tider. Hon är oförmögen att hantera pengar och hennes hem är i 

fullständig oreda. Vidare är hon helt verklighetsfrånvänd vad gäller omvärldens reaktioner på 

hennes ageranden. Hennes strävan är att bli en internetkändis och uppträda på Broadway och 

hon är helt övertygad om att hon har en fantastisk sångröst, trots att folk runt om henne 

skrattar och gör sig lustiga på hennes bekostnad. När hon till slut når kändisskap är det på 

grund av att omvärlden tror att hon överdriver och skojar, medan hon är fullständigt allvarlig. 

I detta glapp mellan hennes uppfattning av sig själv och omvärldens uppfattning om henne 

uppstår en komisk effekt. Ett tydligt exempel är i sista avsnittet där Miranda tränger sig upp 

på en broadwayscen mitt under föreställningen, och börjar sjunga. Publiken som hör hur illa 

hon sjunger börjar skratta; de tror att hon är en komiker som gör sitt nummer. Det går till och 
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med så långt att Miranda blir kontrakterad av en manager som inte förstår att det Miranda 

visat på scen är hennes verkliga jag. Det är med andra ord tydligt hur funktionshindret i det 

här fallet blir föremål för förlöjligande; skämtet sker på den funktionsnedsattas bekostnad.  

 

Hodor i Game of Thrones faller på sätt och vis utanför Nordens system även om det finns 

likheter med vissa stereotyper. Att han utgör en stereotyp är emellertid uppenbart, vilket 

bekräftas av att gestaltningen sammanfaller med ett par av de roller som Wolfensberger 

(1972) tar upp, det Eviga barnet och den Hotfulla. Den första rollen framgår väldigt tydligt. 

Hodor har i princip inget språk och det enda han kan säga är just “hodor”. Han umgås också 

mest med barn och behandlas av vuxna som mindre vetande. Samtidigt är Hodor en jättestor 

person som besitter stor styrka, vilket bland annat visar sig när Brandon Stark intar hans 

kropp med sitt medvetande och dödar en fiende genom att vrida nacken av honom. Det finns 

med andra ord delar av Hodors person det finns anledning att vara rädd för. Rollerna 

framträder väldigt skarpt och Hodor är stereotypt gestaltat. Tittaren för inte veta mycket om 

honom och funktionsnedsättningen blir nästan mer centralt än människan.  

 

I Orange Is the New Black möter tittaren en annan av rollen det Eviga barnet, Susan Warren. 

Hon har en uttalad intellektuell funktionsnedsättning och hennes barnlikhet visas på många 

sätt. Ett exempel är att hon blir överlycklig när det serveras sötsaker i matsalen, ett annat att 

hon bär på ett antal naiva uppfattningar om hur världen fungerar. När hennes bästa vänner 

Tayste och Cindy blir ovänner på grund av att Cindy inte vittnar till Taystes fördel, vilket 

leder till att Tayste döms för mord, inbillar Susanne sig att det går att få de gamla vännerna att 

försonas, att allt kan bli som det var förut igen. Karaktären är inte en Behövande naiv, en 

stereotyp som annars kopplas till naivitet, eftersom hon inte är passiv och aningslös. Hon är i 

allra högsta grad en karaktär full av aktivitet och handling. Faktum är att också hon, likt 

Hodor, bär drag av rollen som den Hotfulla och det är därför hon fått smeknamnet “Crazy 

Eyes”. Många av de andra fångarna är rädda för henne. Porträtteringen av Susanne är på 

många sätt flerdimensionell och tittaren får tillgång till mycket av det känsloliv som inte är 

betingat av hennes funktionsnedsättning. Samtidigt är karaktären ganska uppskruvad och 

förutom det Eviga barnet och den Hotfulla bidrar karaktären till att skapa humor i serien. 

Hennes hysteriska utfall och kringelkrokiga logik faller inom ramen för stereotypen den 

Olycksdrabbade, och rollen den löjeväckande. Funktionsnedsättningen har det uppenbara 

syftet att få publiken att skratta.  

 

”Moment” kopplade till intellektuell funktionsnedsättning som framstår som extra viktiga, det 

vill säga nodalpunkter, är ögon, hållning, verklighetsfrånvändhet och ytterligheter i 

framtoning.  

 

Ögon blir tydliga signalbärare när det gäller intellektuell funktionsnedsättning. Detta framgår 

kanske tydligast i fallet Susanne som också bär smeknamnet “Cracy Eyes”. Hon spärrar ofta 

upp ögonen och stirrar på de hon talar med. Samma sak gäller i fallet Miranda som har en 

stirrande och intensiv blick. Hodor däremot har en mer tom blick som verkar symbolisera 

hans intellektuella brister. I serien Derry Girls som handlar om ett antal tjejer på en skola i 

Nordirland har karaktären Orla liknande tom blick som Hodor. Det är inte uttalat och inte 

heller helt uppenbart att Orla faktiskt har en intellektuell funktionsnedsättning men det torde 

framgå av nedanstående resonemang att hon uppbär många av de moment som också är 

typiska för Hodor, Susanne och Miranda.  

 

En annan visuell markör av intellektuell funktionsnedsättning är hållningen. Hodor går 

framåtlutat och hängigt och både Orla och Miranda har framskjutna axlar och höfter, och en 
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insjunken mage. Också Susannes hållning avviker från det “normala” i det att hon ofta lägger 

huvudet överdrivet på sned eller skjuter fram huvudet. Såväl blick och ögon som hållning 

markerar med andra ord annorlundaskap och antingen något hängigt och lojt eller spänt, 

spasmiskt och hysteriskt.  

 

En egenskap som utmärker alla karaktärer och som diskuterats ovan i anslutning till Miranda 

Sings är verklighetsfrånvändheten. Förutom de exempel som getts ovan kan Orlas vilja att 

sälja sina organ för att kunna flytta till Paris nämnas, eller hennes oerhörda fascination av 

ryska dockor. Andra exempel är Susannes isolering av hönsen på fängelsegården, i syfte att 

sätta stopp för en mördarhöna hon antog var ute efter de andra hönsen. Hodor är undantaget i 

ett avseende eftersom han inte presenterar ologiska teorier eller fascineras av mondäna ting. 

Hans verklighetsfrånvändhet består mest i hans oförmåga att kommunicera med sin omvärld, 

och den betonas varje gånga han svarar “hodor” när någon frågar honom något.  

 

Den avslutande nodalpunkten kopplad till intellektuell funktionsnedsättning utgörs av 

ytterligheter i framtoning där framförallt Miranda och Susanne, men också Orla till viss del 

präglas av väldigt extroverta uttryck. Miranda går ofta runt med högt uppdragna byxor och 

läppstift målat över halva ansiktet, och Susanne har håret uppknutet i flätor och tofsar som 

står rakt upp. Det extroverta i dessa uttryck betonar det avstickande intensiva hos dessa 

karaktärer. Orla går på en flickskola så hon använder för det mesta skoluniform, men i en 

sekvens uppträder hon inför hela skolan i träningskläder från åttiotalet. Hodors kläder står i 

bjärt kontrast till de övriga karaktärernas, men hans funktionshinder tar inte heller extrovert 

form, utan snarare det motsatta. Detta är också något som markerar i hans kläder. 

Ytterligheterna i framtoningen understryker annorlundaskapet, framförallt i fallet med 

Miranda och Susanne. 

 

Eventuella element som alltså bryter mot det diskursiva mönstret skulle exempelvis kunna 

vara när Miranda Sings manager anställer en person som skall spela en “vanlig” Miranda. 

Detta gör managern efter att han insett att hon inte spelar en karaktär utan att hennes beteende 

är hennes eget. Det framgår ur den handlingen att det inte är moraliskt riktigt att skratta åt en 

person med funktionsnedsättning, medan det är helt i sin ordning att skratta åt en person som 

låtsas ha ett funktionsnedsättning. Denna sekvens innebär ett problematiserande på en 

metanivå, av det faktum att tittarna sitter och skrattar åt karaktären Miranda Sings. Ett annat 

brott mot den annars så tydliga betoningen av annorlundaheten är det faktum att ingen i 

Mirandas eller Orlas närhet kommenterar deras funktionsnedsättningar, ett annars sannolikt 

vanligt sätt att markera avvikande beteenden.  

 

Det diskursiva fältet utmärks framförallt av frånvaron av mer omfattande intellektuella 

funktionsnedsättningar och komorbiditet. Exempelvis förekommer inga personer med Downs 

syndrom. Samtliga fyra karaktärer är under omständigheterna relativt välfungerande.  

 

För att sammanfatta detta avsnitt om intellektuellt funktionsnedsatta kan det konstateras att 

gestaltningen innehåller framträdande stereotypa drag, men att i alla fall en av karaktärerna 

blir en stor blandning av stereotyper, vilket delvis leder till en mer nyanserad bild av henne. 

Det är dock värt att nämna att funktionsnedsättningen förblir centralt i hennes identitet, och i 

detta avseende är hon sin funktionsnedsättning mer än vad hon är en person med 

funktionsnedsättning. Vidare finns det ett antal nodalpunkter som konstruerar diskursen om 

intellektuellt funktionsnedsatta, och i detta fall handlar det till stor del om olika visuella 

tecken och om en oförmåga att kalibrera den egna personen gentemot verkligheten. Det som 

avviker från det generella diskursiva mönstret är ett problematiserande av riktigheten i att 
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driva med intellektuellt funktionsnedsatta, och det diskursiva fältet består av frånvaron av mer 

allvarliga och omfattande intellektuella funktionsnedsättningar, samt frånvaron av 

komorbiditet.  

7.2.4. Selektiv mutism och funktionshinder som straff 

Det finns ett antal inslag av selektiv mutism i materialet, och då denna ofta används som ett 

självpåtaget straff kommer funktionsnedsättning här att behandlas tillsammans med några 

andra fall, där funktionsnedsättning porträtteras som straff från karaktären själv, eller utifrån.  

 

Selektiv mutism förekommer hos karaktären Norma i Orange Is the New Black, hos Shiho i 

Re:Mind och på sätt och vis hos några av bikaraktärerna i Handmaid’s Tale. De stereotypa 

bilder som framträder kring dessa karaktärer är relativt skarpa, vilket också kan ha med själva 

funktionsnedsättningen att göra. Det är på sätt och vis svårare att göra en stum persons inre liv 

tillgängligt för publiken. Samtidigt är också samtliga karaktärer bikaraktärer, vilket ytterligare 

kan bidra till den något endimensionella bild som ges. Norma och Shiho är exempelvis två 

ganska tydliga exempel på stereotypen den Behövande naiva. Orange Is the New Black 

utspelar sig i ett kvinnofängelse och Norma arbetar där i köket tillsammans med en grupp 

andra kvinnor under ledning av den viljestarka ”Red”. Norma ler ofta och lägger huvudet 

undergivet på sned. Red klappar henne gärna på kinderna och pratar med Norma med mjuk 

röst, som att hon var ett barn. Anledningen till Normas selektiva mutism är hennes stamning, 

som emellertid inte visar sig när hon sjunger. I ett avsnitt höjer hon sin röst i sång och blundar 

full av hängivelse. Också i denna scen framstår Norma som lätt naiv och barnslig.  

 

I karaktären Shiho samsas den Behövande naiva med stereotypen det Tragiska offret. Shiho 

blev stum när hon fick veta att kamraten Miho tagit livet av sig. Efter ett tag återfann hon sin 

röst men valde ändå att inte tala. I början av serien när flickorna är i panik över att de fångats 

talar de ändå till Shiho med mjuk och försiktig röst. De behandlar med andra ord henne som 

ett barn. I takt med att stämningen trissas upp blir de dock alltmer irriterade och kräver 

högljutt av Shiho att hon talar, vilket hon till slut också gör. Porträtteringen av henne 

accentuerar det oskyldiga och hennes roll som offer. Hon sitter med händerna ihop, drar upp 

axlarna och tittar ned i bordet.  

 

Shiho är på sätt och vis medskyldig till Mihos död eftersom hon deltagit i mobbandet av 

henne. I detta framträder ett moment som är tydligt kopplat till nodalpunkten selektiv mutism, 

men också till den övergripande nodalpunkten funktionsnedsättning, och det är nodalpunkten 

bestraffning. Denna nodalpunkt visar sig förutom i Re:Mind också i Handmaid’s Tale, och 

Game of Thrones. Till skillnad från Norma i Orange Is the New Black, som fått selektiv 

mutism för att hon är rädd att visa sin stamning verkar Shiho straffa sig själv för att hon 

bidragit till Mihos död. Hon visar också stark ånger i serien, när hon väl börjar tala.  

 

I övriga serier används funktionsnedsättningen som en bestraffning av någon mot någon 

annan. Tjänarinnan OfWarren kan inte acceptera den nya världsordning som skapats i 

Handmaid’s Tale, där ett nytt totalitärt, patriarkalt klassamhälle skapats. Kvinnorna får i detta 

samhälle olika roller som alla innebär någon form av underkastelse i förhållande till männen. 

Tjänarinnorna är de fertila kvinnor som finns kvar - förmågan att få barn har nämligen blivit 

en bristvara i den nya världen - och de förväntas ställa upp som ”behållare” till de rika par 

som inte kan få barn själva. OfWarren ifrågasätter och straffas genom att staten skär ut hennes 

ena öga. I samma serie syr också några tjänarinnor ihop munnen på sig själva för att visa hur 

hängivna de är den nya ordningen.  
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Stympning av kroppen används också som straff i Game of Thrones. Theon Greyjoy som har 

bott med tidigare omtalade familjen Stark blir hög på maktbegär och sviker familjen. Snart 

blir han ett lätt byte för den sadistiska Ramsey Bolton som tillfångatar Theon och kastrerar 

honom. Tidigare nämnda Jamie Lannister går ett liknande öde till mötes när han infångatas av 

sina fiender som skär av hans högra hand. Jamie är känd som en av rikets största svärdsmän 

och lemlästningen blir symbolisk i den mening att de skär av den del av honom som starkast 

bidrar till hans identitet.  

 

Det framgår tydligt av materialet att en viktig komponent i diskursen om funktionsnedsättning 

är straffet. En möjlig motbild till detta (element) visas i karaktären Jamie Lannister där 

förlusten av hans hand blir inledningen till en själslig resa, där Jaime, när han inte längre kan 

döda lika effektivt, tvingas konfrontera sig själv. Jaime utvecklas i många avseenden till en 

moraliskt bättre människa efter förlusten av handen, som sett ur detta perspektiv kommer att 

representera något ont. Förlusten av handen framstår därför mer som en välsignelse än ett 

straff. Det verkliga straffet kommer när Jaime inte lyckas övertyga sin syster, som han älskar 

som en partner, att lämna vägen mot ondska, och han kallad av kärleken tvingas att ställa sig 

vid hennes sida. Det som kan sägas stå utanför diskursen, i det diskursiva fältet, vad gäller 

bestraffning är den neutrala beskrivningen. Det dramatiska inslaget i lemlästning och selektiv 

mutism verkar lämpa sig väl för bestraffnings- och välsignelseporträtt, men inte för neutrala 

gestaltningar.  Som sammanfattning kan det konstateras att gestaltningen av selektiv mutism 

är väldigt stereotyp. Vidare utgörs en central nodalpunkt av bestraffning som har sin motbild i 

välsignelsen. Det är den neutrala bilden som lyser med sin frånvaro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Analys 

8.1. Vilka funktionsnedsättningar gestaltas och vilka 

gestaltas inte? 

Gehrsetti (2007) och Ljuslinder (2002) kommer i sina studier fram till att ca. 1-2 promille av 

sändningstiden på något sätt innehåller funktionsnedsättning. Detta arbete innehåller inte en 

studie av antalet minuter i sändning, men det går såklart att göra antaganden. 29 av 118 

säsonger innehåller funktionshinder som förekommer frekvent. Ponera att varje säsong 

innehåller 12 avsnitt och att varje avsnitt är 50 minuter långt. Det blir sammanlagt 70 800 

minuter, varav 17 400 innehåller personer med funktionshinder, förutsatt att de är i rutan 

100% av tiden. I flera av säsongerna, som Game of Thrones och Orange Is the New Black är 



25 
 

emellertid huvudpersonen en av många, och inte ens i Atypical där den enda huvudpersonen 

har funktionshinder, är han i rutan hela tiden. För att sändningstiden skall landa på 2 promille, 

som hos Ghersetti (2007) och Ljuslinder (2002) skall funktionshindret och/eller den 

funktionshindrade vara i fokus en tiondel av den tiden, dvs. 1740 minuter, vilket motsvarar ca. 

0,025%. Vad detta tankeexempel visar är att det inte finns någon direkt anledning att anta att 

funktionshinder förekommer mer frekvent nu än tidigare. Det skall också tilläggas att 

Ghersetti (2007) och Ljuslinder (2002) har tittat på nyhetsinnehåll och inte i första hand på 

film eller serier.       

 

En intressant skillnad mellan denna studie och ovan nämnda är vilka funktionsnedsättningar 

som förekommer i högst grad. Som konstaterats i resultatdelen ovan är rörelsehinder och 

intellektuell funktionsnedsättning de vanligast förekommande. Ljuslinder (ibid) visar att “... 

fysiska funktionshinder generellt och historiskt varit det vanligast förekommande …” (ibid 

s.72) och att psykiska funktionshinder, från att inte alls ha funnits med, blivit mer och mer 

frekventa. I den mer närliggande studien visar Ghersetti (2007) att “sensorisk eller 

neurologisk försvagning”, det vill säga syn- eller hörselnedsättning är mest förekommande 

och att rörelsehinder kommer första på andra plats. Förutsatt att detta inte beror på skillnader 

som har med genre att göra, går det följaktligen att konstatera att rörelsehinder fortsatt verkar 

få mycket skärmtid, medan intellektuell funktionsnedsättning verkar ha tagit mark, eventuellt 

på bekostnad av syn- och hörselnedsättning.     

 

De funktionsnedsättningar som inte gestaltas är dövhet eller nedsatt hörsel, dövblindhet, 

kombinerad syn- och hörselnedsättning, matematiksvårigheter och språkstörning. I enbart ett 

fall finns en karaktär som uttalat har dyslexi. Detta går, bortsett från nedsättningar i hörsel och 

syn, i linje med Ljuslinders (2007) resultat där endast 5% utgörs av inlärningssvårigheter. 

Anmärkningsvärt är att ingen av de serier som utgör underlag för denna studie verkar 

innehålla döva eller hörselnedsatta.   

 

 

 

 

 

 

8.2. Är funktionsnedsatta stereotypt gestaltade och vilka 

stereotyper förekommer i så fall? 

De kategoriseringar som använts är Wolfensbergers (1972) och Nordens (1994). Då det 

sistnämnda systemet är mer modernt och dessutom bygger på en studie av film, har 

huvudfokus lagts vid detta. Det finns också ett antal stereotyper som sammanfaller. Det 

Tragiska offret och det Oskyldiga offret är i princip samma, och likaså den Olycksdrabbade 

och den Löjeväckande. Vidare finns det också likheter mellan den Behövande naiva och den 

Infantila akolyten, men den sistnämnda innehåller mer religiösa konnotationer.  

 

Av sammanlagt elva närstuderade karaktärer utgörs åtta stycken av stereotypa porträtt, två av 

nyanserade, och ett som befinner sig lite i gränslandet i det avseendet att det är polystereotypt. 

Detta innebär att flera stereotyper sammanfaller i samma karaktär, vilket gör att gestaltningen 

blir mer nyanserad trots att karaktären i övrigt på många sätt reduceras till att vara sin 
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funktionsnedsättning. De två mer nyanserade porträtten är båda av rörelsehindrade, och det 

polystereotypa är av en intellektuellt funktionsnedsatt.  

 

De stereotyper och roller som förekommer i materialet som studerats är den Behövande naiva 

(3 st.), den Olycksdrabbade (3 st.), det Tragiska offret (2 st.), den Besatte hämnaren (1 st.), 

den Stympade onde (1 st.), den Heliga siaren (1 st.), den Obeveklige (1 st.), det Tekniska 

geniet (1 st.), det Eviga barnet (3 st.), och den Hotfulla (2 st.). Många av de stereotyper som 

inte förekommer i materialet är tidsbundna vilket skulle kunna förklara deras frånvaro. Den 

Ädle krigaren är hemkomna soldater som skadats i krig och var av förklarliga skäl mer 

vanliga under perioder som präglades mycket av krig. Uppfattningen att funktionsnedsättning 

är ett straff från Gud (det Heliga straffet), att funktionsnedsättning är en sjukdom (den 

Smittade), eller att funktionsnedsatta är lägre stående varelser (det Ovärdiga objektet), är 

gamla daterade förklaringar till det annorlunda, som sannolikt tar lite utrymme idag. Det är 

däremot svårare att förklara varför den Gamla och lättlurade och den Botade cyborgen inte 

förekommer i materialet, även om det går. Den sistnämnda framstår på sätt och vis som 

väldigt bunden till science fiction-genren och då materialet inte innehåller några sådana serier 

skulle detta kunna vara varför den Botade cyborgen inte förekommer. Den Gamla och 

lättlurade skulle också kunna vara mer vanligt förekommande i serier som vänder sig till äldre 

och då huvuddelen av materialet består av ungdomsserier, skulle detta kunna vara en 

förklaring.  

 

För att svara på frågeställningen om funktionsnedsatta är stereotypt gestaltade i materialet 

måste svaret bli - ja, även om det finns mottrender. Som framgår i genomgången av tidigare 

forskning identifierar Norden (ibid) en trend mot mer nyanserade gestaltningar av 

funktionsnedsatta, men där stereotyper framhärdar. Det verkar som att industrin fortfarande 

befinner sig i denna trend. Många av de riktigt gamla stereotyperna lever kvar och är vanligt 

förekommande i materialet, som det Tragiska offret/det Oskyldiga offret och den 

Olycksdrabbade/den Löjeväckande. Samtidigt finns det nyanserade porträtt som det av 

Fernando i 3% och Lenny i How To Sell Drugs Online (Fast). Värt att notera är att båda dessa 

gestaltningar är av rörelsehindrade. Satt i relation till exempelvis den autistiska karaktären 

Sam, som gestaltas väldigt stereotypt, uppstår frågan om anledningen till att nyanserade 

porträtt av rörelsehindrade är mer förekommande, beror på att det är en “äldre” 

funktionsnedsättning. Industrin och samhället skulle sett ur detta perspektiv ha haft mer tid på 

sig att förstå rörelsehinder, och på detta sätt utveckla mer nyanserade bilder. Det som 

eventuellt talar emot detta är att materialet innehåller andra “äldre” funktionsnedsättningar 

men där ändå trenden inte verkar ha gått åt samma håll. Intellektuellt funktionsnedsatta 

framställs också ganska stereotyp, även om det är inom denna funktionsnedsättning som det 

polystereotypa porträttet av Susanne Warren i Orange Is the New Black förekommer.     

 

Frånvaron av vissa stereotyper, som också är väldigt tidsbundna talar i viss mån för att de 

håller på att dö ut, som i fallet med det Ovärdiga objektet. Förändrade uppfattningar i 

samhället skulle dock såklart kunna ge liv till denna stereotyp igen. Andra stereotypers 

frånvaro har, som det spekulerats i ovan, sannolikt mer med genre- eller målgruppsbundenhet 

att göra. Som reflektion kan det noteras att vissa stereotyper kanske håller på att ändra form. I 

resultatdelen beskrivs hur funktionsnedsättning beskrivs som straff i vissa serier. De stympade 

kvinnorna i Handmaid’s Tale är kanske nya varianter av den Ädle krigaren, och i en mer 

sekulariserad värld kan funktionsnedsättning eventuellt fortfarande betraktas som straff, om 

än inte som straff från Gud (det Heliga straffet). 
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Av de stereotyper som förekommer är det absolut flest där passivitet och beroende betonas 

(den Behövande naiva, det Eviga barnet, den Olycksdrabbade och det Tragiska offret). Det 

förekommer sammanlagt elva sådana stereotyper. Aktivt aggressiva (den Besatte hämnaren, 

den Stympade onde och den Hotfulla) förekommer i fyra fall, och aktivt stärkande (den 

Heliga siaren, den Obeveklige, och det Tekniska geniet) i tre. Även om aktivt aggressiva och 

aktivt stärkande förs samman i en grupp blir de bara sju, satt i relation till de passivt 

beroendes elva. Bland de stereotyper som inte förekommer i materialet och som sannolikt 

håller på att försvinna återfinns sådana som på ett mer explicit sätt innebär en nedvärdering av 

funktionsnedsättning, det Ovärdiga objektet (mindre värda), det Heliga straffet (straff från 

Gud), och den Smittade (sjuka). Slutsatser som eventuellt skulle kunna dras av det mönster 

som utkristalliseras är att samhällets syn på funktionsnedsatta har förskjutits från “mindre 

värda” till “behövande”, och att det hotfulla draget verkar ha varit konstant över tid.  

 

En avslutande sammanfattning av slutsatserna som dragits ovan är att serierna innehåller 

många stereotypa porträtt men att samhället fortfarande verkar befinna sig i den trend som 

Norden (ibid) beskriver och som innebär att mer nyanserade gestaltningar börjar ta plats. Det 

skulle också kunna vara så att trenden har gått längre vad gäller funktionsnedsättningar som 

har varit bekanta för människor länge, som exempelvis rörelsehinder. Vidare håller sannolikt 

vissa stereotyper på att försvinna, och vissa tar mer plats än andra. Slutsatser som dras av 

dessa mönster är att bilden av funktionsnedsättningar har förändrats från “mindre värda” till 

“behövande”.  

 

8.3. Hur ser diskursen om funktionsnedsatta ut?  

8.3.1. Vilka språkliga och visuella markörer (moment) för 

funktionsnedsättning är starkast bärare av diskursivt symbolvärde?  

Frågeställning fem är indelad i tre delfrågor varav den första har med vilka språkliga och 

visuella markörer, det vill säga moment, som är starkast bärare av diskursivt symbolvärde, 

och som alltså utgör nodalpunkter i diskursen om funktionsnedsättning. I detta arbete har tolv 

nodalpunkter identifierats: social obekvämlighet, ritualer, ensidig klädsel, rullstol, hjälpare, 

trauma, kompensation, ögon, hållning, verklighetsfrånvändhet, ytterligheter i framtoning, och 

bestraffning.  

 

En sak som blir uppenbar redan vid första anblick är att det här med att ha en 

funktionsnedsättning inte är en stillsam sak. De nodalpunkter som mest skvallrar om det 

dramatiska i diskursen är trauma, verklighetsfrånvändhet, ytterligheter i framtoning och 

bestraffning. Även om de andra begreppen inte lika starkt betonar det dramatiska finns det 

uppenbara spår av konflikt i dem, som social obekvämlighet och ensidig klädsel, som i sig är 

en form av ytterlighet. Detta har säkert till viss del sin förklaring i att funktionsnedsättning är 

visuellt tacksamma symboler att använda sig av i film. Världen betraktad ur en autists ögon 

ger ett intressant perspektiv på verkligheten för de som inte har autism. På samma sätt blir 

stympade kroppar som symboler för sargade själar tydliga visualiseringar, på samma sätt som 

andra yttre attribut används filmiskt för att gestalta inre egenskaper. Ett framträdande exempel 

är det antitetiska förhållandet (motsatsförhållandet) mellan svart och vitt, där den svarta 

färgen får symbolisera ondska och den vita godhet. Samtidigt får detta givetvis konsekvenser 

för hur tittare kommer att uppfatta funktionsnedsättningar, och det som i huvudsak fattas i 
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diskursen är den vardagliga upplevelsen av funktionsnedsättning, även om det här såklart 

finns undantag, som exempelvis Fernando i 3%.  

 

En annan bild som framträder i materialet är bilden av den behövande och beroende. Detta 

framträder kanske tydligast i fallet rörelsehinder där Brandon i Game of Thrones släpas runt 

av Hodor, Lenny i How To Sell Drugs Online (Fast) får hjälp av Moritz, och Miho i Re:Mind 

hämnas av sin syster Kageyama då hon själv tagit livet av sig. I alla tre fallen är karaktärerna i 

behov av en hjälpare. Bilden av den behövande är emellertid delvis skenbar vilket kommer att 

beröras i avsnittet om element, och vilket också framgår, som tidigare nämnts, av hur 

Fernando i 3% klarar sig nog så bra utan hjälpare. Det är dock tydligt att diskursen om 

funktionsnedsättning innehåller ett inslag av beroende.  

 

Något som berörts tidigare och som också utgör en viktig del av diskursen är bilden av 

funktionsnedsättning som ett straff. I framförallt Game of Thrones och Handmaid’s Tale 

bestraffas folk regelbundet genom att exempelvis ögon, fingrar eller könsorgan skärs bort. På 

samma sätt straffar Shiho i Re:Mind sig själv genom att framkalla stumhet, för att hon inte 

gjort något för att förhindra Mihos självmord. Det går till och med att betrakta hela intrigen i 

serien som uppbyggd kring “straffet”, i detta fall inte straff genom framkallande av 

funktionsnedsättning, utan straff för att någon skapat en funktionsnedsättning hos någon 

annan. Som tillägg till det dramatiska som diskuterats ovan blir det via nodalpunkten straff 

uppenbart att funktionsnedsättning är något negativt, kanske till och med ondskefullt.  

 

Runt framförallt nodalpunkterna social obekvämlighet, verklighetsfrånvändhet och 

ytterligheter i framtoning grupperas ett antal moment, som exempelvis övertro på sig själv, 

eller överdriven rationalitet. I diskursen blir det uppenbart att detta är något att skratta åt. 

Nätverket av uttryck leder tillsammans till komik, som exempelvis när Sam i Atypical med 

vetenskaplig metod försöker lista ut hur han skall träffa en flickvän. Han visar 

verklighetsfrånvändhet då han inte använder de redskap ungdomar vanligtvis använder för att 

uppnå detta mål. Vidare uppstår det social obekvämlighet när han, omedveten om sociala 

koder, frågar ut sina kamrater, vilket i kombination med hans stela hållning och strikta klädsel 

skapar en komisk effekt. På samma sätt leder Mirandas övertro på sig själv och 

verklighetsfrånvändhet till humor. Ett ytterligare tydligt inslag i diskursen är med andra ord 

att funktionsnedsättning är något att skratta åt, och den bidrar på så sätt till att göra det 

moraliskt acceptabelt att skratta åt och driva med funktionsnedsättningar.  

 

För att på ett tydligt sätt knyta an till tidigare forskning är det värt att avslutningsvis nämna att 

det utanförskap (“Isolation”) som Norden (ibid) skriver om fortsatt är en del av diskursen, 

vilket torde framgå i beskrivningen ovan. Samtliga nodalpunkter betonar olika aspekter av 

utanförskap. Det dramatiska står i kontrast till det neutrala, den behövande till den 

självständiga, den straffade till den ostraffade och den komiska till den vardagliga, och det 

andra ledet i alla dessa delar skulle kunna bytas ut med ett ord - det normala. Diskursen bidrar 

alltså fortsatt till att konstruera ett utanförskap för funktionsnedsatta.   

 

8.3.2. Vilka språkliga och visuella markörer (element) för 

funktionsnedsättning bryter mot det generella diskursiva mönstret?      

Det finns vissa delar av det mönster som beskrivits ovan som bryter mot det diskursiva 

mönstret och som skvallrar om vilka motrörelser det finns i diskursen. I fallet med den 

behövande, den som är i behov av en hjälpare, finns tydliga avvikande mönster. En 
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behövande person uppfattas gärna som passiv, som objekt, och en sådan trend har, som 

nämnts tidigare, funnits inom diskursen om funktionsnedsättning, då den funktionsnedsatta 

reducerats till att vara sin funktionsnedsättning. Sådana drag finns såklart kvar och visar sig 

kanske tydligast vad gäller Miho och läraren i Re:Mind och de “komiska” karaktärerna 

Miranda, Orla och Sam. Många av karaktärerna är dock allt annat än passiva, även om de till 

viss del är i behov av hjälp. Lenny tar i och för sig hjälp av Moritz men han kör själv bil, och 

det är helt klart han som är “hjärnan” i deras företag. I många fall växer istället bilden av ett 

ömsesidigt beroende fram. Världen är exempelvis beroende av Brandons visdom och 

synskhet, samtidigt som han är beroende av Hodors muskler. I detta avseende är bilden av 

beroende komplex och det verkar som att det finns ett ifrågasättande av beroendeaspekten av 

funktionsnedsättningsdiskursen som sannolikt kommer att ändra dess karaktär i framtiden.  

 

Ett annat brott mot mönstret är straffets motbild, välsignelsen. Det skall här nämnas av dessa 

element är oerhört mycket färre än i fallet med ömsesidigt beroende, och straffet framstår 

därför som en mycket “starkare” eller homogenare nodalpunkt. Genomslagskraften torde 

därför också vara större. Det tydligaste exemplet, som också nämnts tidigare, är när Jaime 

Lannister får sin hand avhuggen, vilket i förlängningen leder till att han utvecklas till en 

moraliskt godare människa.  

 

Ett intressant brott i det diskursiva mönstret runt humor framträder när Mirandas agent, som 

anställt henne i tron om att Miranda är en påhittad karaktär, inser att den person hon är på 

scen är samma hon är i verkligheten. För att tillfredsställa tittarna anställs en skådespelare 

som får spela Miranda som “normal”. På något sätt kompliceras frågan om vad som är 

godtagbart att skratta åt här, särskilt som skådespelerskan som spelar Miranda, Collen Mae 

Ballinger, är en Youtuber som skapat karaktären Miranda Sings redan innan serien. 

Berättelsen handlar alltså om en skådespelerska som hittat på en karaktär med intellektuell 

funktionsnedsättning, som blir karaktär i en serie där hon till slut behöver ett “normalt” alter 

ego för att fungera. Serien i sig själv faller in i ett konstruktivistiskt mönster och tittaren 

lämnas med frågan om vad som är okej att skratta åt. Detta skvallrar om att det finns en 

motrörelse inom diskursen där kanske frågan om riktigheten i att skratta åt människor med 

funktionshinder, reses.          

 

 

 

 

8.3.3. Vilka språkliga och visuella markörer förekommer inte (det diskursiva 

fältet)?  

Ovan har diskursen och dess utkanter beskrivits, dess rörelser och motrörelser. Det finns dock 

såklart också fenomen och uttryck som rör sig utanför diskursen, som inte går att spåra i 

materialet, och som i kraft av sin frånvaro också säger något om diskursen.  

 

Något som blir tydligt vid studiet av materialet är att det trots deras svårigheter är väldigt 

välfungerande personer tittaren får möta. Det förekommer exempelvis inga fall av 

komorbiditet, dvs. personer som har en kombination av flera funktionsnedsättningar, vilket 

inte alls är ovanligt i verkligheten. Exempelvis autism uppträder ofta i kombination med 

exempelvis utvecklingsstörning och syn- och hörselskada (Autism & aspergerförbundet 

2019). Inte heller får tittaren möta mer omfattande eller allvarliga versioner av 

funktionsnedsättningen. En anledning till detta kan så klart vara att det är svårt att göra film 
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av karaktärer som exempelvis inte alls kan ta sig fram, eller vägrar lämna sitt hem, men 

frånvaron av dessa exempel bidrar givetvis till en förenkling av diskursen, vilket leder till 

konsekvenser vad gäller hur människor uppfattar funktionsnedsättningar.    

 

8.4. Sammanfattning analys  

En inledande slutsats som är lätt att dra med utgångspunkt i resonemanget ovan är att 

rörelsehinder är den kategori som är och har varit mest exponerad och därför, i enlighet med 

kultiveringsteorin, är mest utsatt för medial internalisering. En högfrekvent tittare kommer att 

möta många bilder av rörelsehindrade och därför kommer också graden av stereotypitet att ha 

störst betydelse här. Liknande gäller för intellektuell funktionsnedsättning som emellertid inte 

varit föremål för samma intresse historiskt sett. En möjlig tolkning är att rörelsehinder och 

intellektuell funktionsnedsättning befinner sig i konflikt, eller som Laclau och Mouffe 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000) skulle ha uttryckt saken, i mitten av diskursers 

“antagonism”, vilket leder till att de är föremål för förhandling just nu, medan diskurserna 

kring syn- och hörselnedsättning har blivit utsatta för en “hegemonisk intervention” och 

därmed förlorat sin “laddning”.  

 

Vad gäller stereotyper har det redan konstaterats att funktionsnedsättningar framställs relativt 

stereotypt, men att det förekommer undantag. Ett intressant faktum är att de mer nyanserade 

porträtten förekommer inom rörelsehinder, vilket är ytterligare en faktor som talar för att 

rörelsehinder är i centrum för antagonism. Utvecklingen av stereotyper visar att bilden gått 

från “mindre värda” till “behövande”, men diskursanalysen lägger till ytterligare en 

dimension där det framgår av studiet av moment och element att behövandet är ömsesidigt 

och att framförallt de rörelsehindrade är mer aktiva än vad de antas ha varit tidigare.  

 

Att intellektuellt funktionsnedsättning framställs stereotypt skulle kunna vara en effekt av att 

denna funktionsnedsättning inte varit föremål för antagonism så länge, alltså att det inte 

förekommit en kamp mellan olika moment som ska definiera diskursen. En intressant 

iakttagelse är att det förekommer ett polystereotypt porträtt i ett av dessa fall. Eventuellt är 

detta ännu ett tecken på att funktionsnedsättningen är i antagonism. Kanske anas här ett 

utvecklingsmönster som skulle kunna komplettera Laclau och Mouffes (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000) diskursteori, där en diskurs av föreliggande slag går från stereotypt till 

polystereotypt, till nyanserat.  

 

I diskursen om funktionsnedsättning framgår det att funktionsnedsattas utanförskap generellt 

fortsatt konstrueras i media. Det finns en tydlig linje mellan de nodalpunkter som identifierats 

i detta arbete och det Norden (1994) hittat i sina studier. Bilden av funktionsnedsättningar 

som något vilket innebär, dramatik, behövande, straff och komik, bidrar till detta 

utanförskapande, trots att det finns element som går i riktning mot något mer nyanserat. Det 

finns samtidigt också saker som står helt utanför den diskurs som framträder i tv-serierna, som 

komorbiditet och grövre versioner av funktionsnedsättningar. Det finns en paradox här 

eftersom en gestaltning av dessa sannolikt skulle illustrera det annorlunda ännu tydligare. 

Kanske blir det för tungt att lyfta dessa aspekter av funktionsnedsättninga dock, på samma sätt 

som det verkar gå att skratta åt intellektuella funktionsnedsättningar så länge de inte namnges 

som sådana. Då är de ju “bara” uttryck för det annorlunda.            
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9. Diskussion 

Resultaten i denna undersökning har många pedagogiska implikationer. Hur 

funktionshindrade gestaltas i populärmedia får direkta konsekvenser för hur 

funktionshindrade kommer att uppfattas och därmed också behandlas. I skollagen (SFS 

2010:800) hänvisas det till diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som har som syfte att ”… 

motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett […] 

funktionsnedsättning …” (SFS 2008:567 1 kap 1§). På samma sätt slås det i Läroplanen för 

gymnasiet (GY11 2011) fast att ingen i skolan skall ”… utsättas för diskriminering på grund 

av […] funktionsnedsättning…” (Läroplan för gymnasiet GY11 2011, s.1). Att motverka 

diskriminering är med andra ord i allra högsta grad en skolangelägenhet.  

 

Lärarens roll är synnerligen viktig eftersom hen i den konkreta verksamhetens utgör 

samhällets yttersta skydd mot diskrimingering av barn och ungdomar i deras vardag. Det vilar 

ett ansvar på läraren som också innebär en hel del makt över barn och unga. I en sådan 

position är det viktigt att reflektera över sin roll, och som tidigare nämnts förordas här 

Aspelins (2014) assymetriska inter-subjektiva relation, en relation där både lärare och elever 

deltar som subjekt samtidigt som de olika rollerna är tydliga. I strävan efter en sådan relation 

är det viktigt att läraren kontinuerligt reflekterar över sin pedagogiska hållning (Jons 2008 se 

Aspelin 2014), dvs. sin moraliska utgångspunkt, och att hen inser att denna hållning bara kan 

vara tillfällig, att den måste ifrågasättas ständigt. Jons (2008 se Aspelin 2014) talar om att 

formulera en pedagogisk ledstjärna. Det är i detta sammanhang denna undersökning finner 

sin plats, för resultatet kan förhoppningsvis hjälpa läraren att ifrågasätta sina uppfattningar om 

vad som är ”normalt” och hur dessa uppfattningar skapas.  

 

Det räcker dock såklart inte att läraren bearbetar sin egen moraliska hållning. Om arbetet skall 

ge någon effekt i termer av minskad diskriminering måste diskussionen ut i klassrummen. 

Nordens (1994) stereotyper kan hjälpa lärare och elever att tillsammans identifiera de 

stereotypa gestaltningar av funktionsnedsatta, som präglar många tv-serier. Förhoppningsvis 

har också diskursteorin bidragit till att identifiera andra faktorer som präglar gestaltningen, 

och till att visa vad som inte förekommer, vilka bilder av funktionsnedsättningar som uteblir. 

Denna studie kan med andra ord vara behjälplig i att anlägga ett normkritiskt perspektiv på 

frågor kopplade till funktionsnedsättningar, för, som Lotta Eek-Karlsson och Elisabeth 

Elmeroth (2012) uttrycker sig i Normkritiska perspektiv – i skolans likabehandlingsarbete, 

”Utan ett sådant perspektiv ser vi inte diskrimineringen” (Eek-Karlsson & Elmeroth 2012, 

s.125).      

10. Slutord 

Denna uppsats har, som nämnts, haft ett explorativt syfte. Vi uppmuntrar därför alla som vill 

gå vidare i studerandet av hur funktionsnedsättningar gestaltas i populärmedia. Det material 

som framförallt framstår som angeläget att belysa är sociala medier och Youtube. Att 

ungdomar tittar mycket på strömmningssiter är uppenbart, men sociala medier är sannolikt än 

mer närvarande i deras vardag. Vidare tror vi att den tablå av stereotyper som presenterats här 

kan kompletteras. Vi har i uppsatsen tagit upp att vissa framstår som daterade, och att det kan 

finnas behov av nya.  
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Avslutningsvis vill vi tacka våra fruar som gett oss tid och utrymme att fördjupa oss i det här 

området, och vår handledare Peter Karsludd som väglett oss genom denna snåriga 

begreppsvärld.    
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Titel Produktionsland 

Utgivnings

år 

Antal 

säsonger Nej Ja Typ av funktionsnedsättning

3% Brasilien 2016 3 X Rörelsehinder

13 Reasons Why Amerika 2017 2 X

American Vandal Amerika 2017 2 X

Atypical Amerika 2017 2 X NPF

Baby Italien 2018 1 X

Between Kanada 2015 2 X

Blazing Transfer Students Japan 2017 1

Chambers Amerika 2019 1 X

Chilling Adventures of Sabrina Amerika 2018 2  X Synnedsättning

Degrassi Next Class Kanada 2016 4 X

Derry Girls Storbritannien 2018 1 X Int. Funktionsnedsättning

Elitskolan Spanien 2018 1 X

En gång häxa Latinamerika 2019 1 X

Everything Sucks Amerika 2019 1

Good Morning Call Japan 2016 2 X

Gossip Girl Amerika 2007 6 X

Haters Back off Amerika 2016 2 X Int. Funktionsnedsättning

How to Sell Drugs Online (Fast) Tyskland 2019 1 X Rörelsehinder

Insatable Amerika 2018 1 X

Kiss Me First Storbritannien 2018 1 X

Meteor Garden Kina 2018 1 X

Mobpsycho 100 Japan 2018 1 X

Nowhere Boys Australien 2013 3  X Rörelsehinder

On My Block Amerika 2018 2 X

Pretty Little Liars Amerika 2010 7 X Synnedsättning

Re:Mind Japan 2017 1 X Rörelsehinder+sel. mutism

Riverdale Amerika 2017 3 X Rörelsehinder+Synnedsättning

Scream Amerika 2015 2 X

Selection Day Indien 2018 1 X

Sex Education Amerika 2018 1 X

Shadow Hunters, Mortal Instruments Amerika 2016 4 X

Skins Storbritannien 2007 7 X

Stranger Things Amerika 2016 2 X

Störst av allt Sverige 2019 1 X

Superstition Amerika 2017 1 X

Switched Japan 2018 1 X

Teen Wolf Amerika 2011 6 X

The End of the Fxxxing World Storbritannien 2017 1  

The Innocents Storbritannien 2018 1 X

The Order Amerika 2019 1 X

The Rain Danmark 2018 2 X

The Society Amerika 2019 1 X Döv

Vargblod Storbritannien 2012 1 X

89

Game of Thrones Amerika 2011 8 X

Rörelsehinder+synnedsättning+Int. 

Funktionsnedsättning

Handmaid's Tale Amerika 2017 4 X Sel. Mutism+synnedsättning

Chernobyl Amerika och St.britt. 2019 1 X

Modern Family Amerika 2009 10 X

Orange is the New Black Amerika 2013 7 X

Sel. Mutism+dyslexi+Int. 

Funktionsnedsättning

118

Förekomst


