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Titel  
I en annan del av mediebruset – en diskursanalys av kärlek och sex samt anhörigas upplevelser av funktionshinder i 
dokumentärserien ”I en annan del av Köping” 
A other part of streaming media – a discourseanalysis of love and experiences from relatives regarding disability in 
the swedish documentary series “I en annan del av Köping”. 
 
Sammanfattning 
Abstract 
Denna uppsats ska på ett vetenskapligt sätt försöka beskriva vad dokumentärserien ”I en annan del av Köping” 
framställer. Vilka diskurser synliggörs i programmet och står programmet eventuellt för en förändring i svenskt 
medieutbud vad det gäller skildring av funktionshindrade personer? Genom en koncentrerad studie av samtal som 
handlar om anhörigas tal om sitt funktionshindrade barn, kärlek samt sex påvisas diskurser i förhållande till 
begreppen normalitet och avvikelse. 
Denna uppsats försöker besvara vilka relationer som finns mellan huvudkaraktärerna och vad de medverkande 
representerar i serien. Hur pratar man som anhörig till en funktionshindrad person om sin släkting och vad beror 
detta på? Det andra ämnet som behandlas är kärlek och sex som varit huvudområden i serien och dessa områden 
förhandlas i förhållande till normalitet och avvikelse och vad de betyder i relation till medial representation. 
 
Nyckelord 
Funktionshinder, TV, media, I en annan del av Köping, normal, avvikande, annorlundaskap, stereotyp, kärlek, sex, 
anhöriga 
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Förord 
”Allt är relativt” är en fras som nog de flesta av oss känner igen. Jag själv använder den ganska 
ofta, eller ska jag kanske säga relativt ofta? Det är en lätt mening att haspla ur sig för att ge respons 
på ett uttalande, en företeelse, en ”sanning” eller vetenskaplig ”fakta”. Likaväl skulle jag kunna 
säga ”Därom tvistar de lärde”, som respons till ett uttalande jag kanske inte till fullo kan ställa 
mig bakom. Detta är ytterligare en klyscha för att bemöta ett uttalande, men hur ska man 
egentligen förhålla sig utan att bli banal? Jag har dessvärre inget entydigt svar på detta utan kan 
bara konstatera att vetenskap precis som allt annat faktiskt också är relativ. Likväl behövs den för 
att få fram nya synsätt och sanningar, men i dess natur ligger också att dessa så småningom ska 
omkullkastas till förmån för nya sätt att se på världen. Vetenskapen är en ständig förhandling om 
tolkningsföreträde om världen och jag hoppas att jag med denna uppsats åtminstone har bidragit 
en liten del till nya synsätt på vår verklighet. Främst önskar jag att människor, och då menar jag 
funktionshindrade, som vanligtvis inte får särskilt stort utrymme att ge sin tolkning av 
verkligheten i varje fall delvis genom denna uppsats kan få en röst i forskningssammanhang. 

Det är många personer som har stöttat och hjälpt mig på vägen med den krävande 
process som en C-uppsats innebär och jag vill här passa på att tacka för uppmuntrande ord och 
sms från vänner och familj. Dessutom vill jag tacka vänner i och utanför min utbildning för 
ventileringstillfällen som sannerligen behövts när texten och jag varit allt för ensamma 
tillsammans under en längre tid. Jag vill också passa på att tacka min handledare Eva Bolander 
som har gett berikande synpunkter, konstruktiva kommentarer och litteraturtips för uppsatsens 
tilltagande.  

Jag vill avslutningsvis tacka Filip Hammar och Martin Persson som tillsammans 
bestämde sig för att producera en TV-serie om funktionshindrade personer. Därmed tackar jag 
även TV4 som valde att sända programmet och senare även ge ut materialet på DVD. Utan 
upphovsmakarnas passion, inspiration och kreativitet hade denna studie aldrig kommit till. 

Sist men inte minst vill jag tacka samtliga medverkande i ”I en annan del av Köping” 
men speciellt riktar jag ett stort tack till Linda, Tobbe, Mats och Micke som så öppet och 
opretentiöst visat sin vardag med alla dess glädjeämnen och motgångar. VARMT TACK! 

 
 

Norrköping 15 maj 2009 
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Inledning 
För fyra år sedan bodde jag under en månads tid på internat i anslutning till en folkhögskola där 
jag studerade en intensivkurs i spanska. På denna skola fanns en stor bredd på utbildningar och 
ett av skolans starkaste signum och även största stolthet var dess anpassning till personer med 
funktionsnedsättning. Under en månads tid delade jag vardag och miljö i skolan med personer 
som jag troligen inte skulle ha kommit i kontakt med i min tidigare vardag. Alla som gick på 
skolan var unika men de som stack ut var de som på något sätt såg annorlunda ut eller betedde 
sig annorlunda från vad jag tidigare var van vid. Det ovanliga var att dessa personer var i 
majoritet på denna skola. Alltså var det jag som var annorlunda och de representerade ”normen”. 
Hösten 2005 på folkhögskolan var första gången jag kom i riktigt nära kontakt med 
samhällsgruppen som generellt kallas ”funktionshindrade”. Jag är övertygad om att denna 
upplevelse av en annan del av samhället påverkat mig som person på något sätt, men det skulle 
jag nog inte kunna beskriva med ord.  

Jag har så länge jag kan minnas alltid haft ett stort intresse för TV och film och när jag 
såg dokumentärserien ”I en annan del av Köping” 2007, blev jag omedelbart fast. Jag blev även 
nyfiken på vad det var som gjorde att serien tilltalade mig. Att medierna i dagens samhälle spelar 
en stor roll kan vi nog alla hålla med om. Medierna hjälper till att sätta agendan för det som vi har 
en uppfattning om, i synnerhet kring områden som vi inte själva kan skaffa oss egen erfarenhet 
om. Dessutom lyder medierna under en medielogik som sätter ramar för vilka händelser, 
personer och förhållanden som uppmärksammas, bearbetas och presenteras för publiken.1 Detta 
innebär att den som har makt över medielogiken kan påverka den bild som medierna ger av saker 
som kan tänkas vara av intresse. Detta perspektiv reser också frågan om hur medierna förhåller 
sig till minoriteter i samhället och huruvida synliggörande är en viktig del för ett samhälle präglat 
av jämlikhet och mångfald. 

Denna uppsats kommer att handla om dokumentärserien ”I en annan del av Köping” 
och ska på ett vetenskapligt sätt försöka beskriva vad den framställer. Serien har sänts i två 
säsonger under våren 2007 samt våren 2008 i TV4 och har fått stor uppmärksamhet. 2007 vann 
programmet det svenska tevepriset Kristallen för årets dokumentärprogram samt årets program.2 
Anledningen till att jag fick intresset för att studera denna serie är att jag uppfattat att den på ett 
eller annat sätt har stått för någon slags förändring i det svenska TV-medieutbudet och jag vill 
helt enkelt titta närmare på vad programmen faktiskt framställer. Skildringen av vardagsrealism 
för några funktionshindrade personer i Köping och deras samspel med varandra och även de 
samtal de för under programmet med personerna som producerar serien finner jag intressant att 

                                                 
1 Stig Hadenius, Lennart Weibull, & Ingela Wadbring (2008) Massmedier: Press, radio och TV i den digitala tidsåldern, 
Stockholm s.332. 
2 http://www.kristallen.tv/arkiv_316/, tillgång 2008-09-09 kl.12.50 

http://www.kristallen.tv/arkiv_316/
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titta närmare på. Programmet har kategoriserats som dokumentärprogram3, jag tror dock att det 
kan finnas anledning att diskutera denna kategorisering vid undersökningen av programmen och 
då främst med hjälp av begreppet genre. En fråga jag ställer mig själv men som jag ska försöka ge 
ett icke personligt svar på är; Vad är det som gör att jag uppfattat ”I en annan del av Köping” 
som ett annorlunda program i fråga om skildring av funktionshindrade jämfört med tidigare 
skildringar? 

I tidigare forskning kring funktionshinder och TV konstaterar Karin Ljuslinder att det 
inte gjorts särskilt många studier på det här området. Detta faktum motiverar givetvis ytterligare 
min studie. Jag anser att olika samhällsgrupper ska få proportionellt utrymme i media eftersom 
det råder en uppfattning om att media åtminstone till viss del speglar verkligheten. Därför är det 
av intresse att studera vad som faktiskt skildras när olika samhällsgrupper får utrymme i media. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att studera innehållet i serien ”I en annan del av Köping” och därigenom 
undersöka hur programmen kan tolkas ifråga om representation. Jag vill alltså studera vad man 
genom medieformatet TV visar upp genom programmet, vilka diskurser är synliga? Jag ämnar 
presentera de diskurser som jag uppfattat tagit störst plats i programmet. I utrymmet för en C-
uppsats ges nämligen inte utrymme att behandla den omfattning av diskurser som, förutom de 
mest framträdande, troligen existerar. Min avgränsning av diskursstudie innebär att jag 
koncentrerat mig på att studera seriens främsta huvudmedverkare Linda och hennes 
huvudintresse i serien, kärlek. Jag har förutom Linda tittat på de anhöriga till majoriteten av de 
medverkande och på så vis försökt urskilja en diskurs däri kring. Frågeställningar som använts för 
att besvara syftet är; På vilket sätt skildras deltagaren Linda och hennes förhållande till kärlek? 
Hur beskrivs händelser och förhållanden mellan Linda och de hon samtalar om/med samt med 
anhöriga till övriga medverkande? Vad betyder språket och relationerna i programmet, även här 
mellan både Linda, Mats och intervjuaren samt de anhöriga? Vilka identiteter och relationer 
representerar Linda, Mats och övriga berörda i programmen? 
 

Disposition 
Nedan beskrivs kortfattat de olika delarna av den följande texten: 
Tidigare forskning och Teori – under dessa rubriker kommer jag att redogöra för tidigare forskning 
inom liknande fält. Dessutom framställer jag vilken teoretisk utgångspunkt jag har för min analys.  
Material och avgränsningar samt Metod – är avsnittet då jag redogör för den metod jag har använt mig 
av under studien samt även vilket material jag använt mig av och varför. 
Presentation av innehållet i materialet 
                                                 
3 Jorie Storm & Jenny Särnholm (2007) Gränslös glädje – vägen till rättvisa? En kvalitativ studie om hur människor tolkar 
skildringen av intellektuellt funktionshindrade i dokumentären ”I en annan del av Köping”, Göteborg s.14. 
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Analys – här beskrivs fynd i materialet och tolkningar av dessa under olika rubriker. 
Reflektioner och Avslutande diskussion – avslutningsvis kommer jag att reflektera kring 
arbetsprocessen och de resultat studien har givit. 
 

Tidigare forskning 
Inför min studie har jag sökt efter tidigare forskning på ämnet 
funktionshinder/funktionsnedsättning och television. Jag har funnit tre skrifter som här kommer 
att presenteras kortfattat för att ge en bild av hur fältet funktionshindrade och TV studerats 
tidigare och vilka resultat det givit. I Gränslös glädje – vägen till rättvisa?, ett examensarbete i Medie- 
och kommunikationsvetenskap av Storm & Särnholm (2007), har en publikstudie av ”I en annan 
del av Köping” gjorts. Tre fokusgrupper; en bestående av anhöriga till funktionshindrade, en av 
funktionshindrade och en som forskarna benämner ”publiken”, en grupp som representerar en 
slags allmän grupp tittare, har fått tolka programmet. Fokusgruppernas tolkningar har skett 
utifrån forskarnas på förhand valda teman i en intervjuguide. De teman som behandlades var de 
medverkande, genre, funktionshinder och vardagsliv. En generell utgångspunkt som forskarna antog i 
denna studie var att resultatet av studien var beroende av vilken erfarenhet fokusgrupperna hade 
av funktionshindrade personer.   

Storm och Särnholm kom fram till att de utvalda fokusgrupperna i studien tolkade 
programmet på olika sätt. De medverkande i serien skildrades som glada, självständiga individer 
och deras funktionshinder fanns enbart i periferin.4 Däremot rådde det delade meningar om 
huruvida skildringen ansågs ”bra” eller inte. Anhöriga och tittargruppen uppskattade att 
skildringen utgjorde en motpol till den bild som annars återfinns i andra medietexter. Denna 
tidigare mediebild uppfattade de som mer dyster och tungsint. Fokusgruppen som bestod av 
funktionshindrade ansåg emellertid att programmet inte borde ha sänts eftersom det gav en 
snedvriden bild av intellektuellt funktionshindrades vardagsliv. När personligheterna kommer i 
centrum förbises funktionshindren som begränsar människornas möjligheter.5 Skildringen 
uppfattades som för lättsam. Forskarna menade att ”I en annan del av Köping” syftade ”till att 
normalisera bilden av intellektuellt funktionshindrade och uppmärksamma de villkor de lever 
under samt att visa att personer med funktionshinder lever sina liv på ett liknande sätt som 
människor utan funktionshinder.”6 Att fokusgruppen bestående av funktionshindrade inte kunde 
identifiera sig med programmet tolkade forskarna som att de hade annorlunda erfarenhet av 
funktionshinder samt att produktionens målgrupp inte var denna grupp. 

I en avhandling om funktionshinder och TV; På nära håll är ingen normal: 
handikappsdiskurser i Sveriges television 1956-2000, av Karin Ljuslinder (2002) var syftet ”att 
undersöka hur TV-program representerar fenomen, händelser och personer som benämns 

                                                 
4 Storm & Särnholm s.54. 
5 Ibid. s.54. 
6 Ibid. s.55. 
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funktionshinder, handikapp, funktionshindrade personer eller andra syskonbenämningar.”7 
Ljuslinder konstaterade att ett viktigt motiv till hennes undersökning var ”att 
medierepresentationer av funktionshinder, handikapp och funktionshindrade personer inte 
tidigare studerats i Sverige.”8  

I sin avhandling omnämner Ljuslinder Susan Wendell vars tidigare observationer visat 
att funktionshindrade personer är kraftigt underrepresenterade i medierna. ”Wendell menar att 
funktionshindrade i det närmaste är osynliga i medierna som människor, däremot tydligt synliga 
som funktionshindrade.”9 Ljuslinder kommer dessutom fram till att funktionshindrade sällan 
skildras som unika individer utan snarare som representant för en grupp, ”De 
funktionshindrade”.10 En ytterligare slutsats Ljuslinder drog var att det var ovanligt att 
funktionshindrade personer ens medverkade i program såvida de inte handlade om just 
funktionshinder eller handikapp. En förklaring som ges till detta kommer från Furhammar som 
Ljuslinder tagit hjälp av för att tolka fenomenet. Furhammar menar att 
funktionshindret/handikappet/lytet har en dramaturgisk egenhet som gör att det är lätt att skildra 
och därmed vidmakthålls den fördomsfulla uppfattningen att lytet är personens mest betydande 
egenskap.11 Ljuslinders iakttagelser skiljer sig avsevärt från de som Storm & Särnholm kom fram 
till. I deras undersökning var personligheter och individualitet framträdande och funktionshindret 
inte explicit i fokus. Skillnaderna i tolkningar kan eventuellt styrka min förnimmelse om att ”I en 
annan del av Köping” står för någon typ av brott i medieskildringen av funktionshinder eftersom 
programmet kom efter att Ljuslinder gjort sin undersökning.  

Även Ghersetti konstaterar i sin studie, Bilden av funktionshinder. En studie av nyheter i 
Sveriges Television (2007), att vid skildring av personer med funktionshinder i SVT:s nyhetsprogram 
är funktionshindret i fokus, medan personernas personlighet är i periferin.12 Nyhetsprogram tror 
jag kan skilja sig från det format som ”I en annan del av Köping” har men Ghersettis iakttagelser 
är likväl intressanta som jämförande exempel bland annat avseende genre. 
 

Kärlek, sex och funktionshinder – en exposé 
Att i en C-uppsats avhandla ämnena kärlek och sex kan tyckas både vågat och som en omöjlig 
uppgift. Dessa ämnen var dock ofrånkomligen närvarande i mitt material och det hade varit 
beklagligt av mig att bortse från dem. Jag kommer här att beskriva lite tankar kring kärlek och sex 
och även redogöra för vad som tidigare skrivits om dessa ämnen i kombination med 
funktionshinder/utvecklingsstörning.  

                                                 
7 Karin Ljuslinder (2002) På nära håll är ingen normal. Handikappdiskurser i Sveriges Television 1956-2000, Umeå s.10. 
8 Ljuslinder s.11. 
9 Ibid. s.32. 
10 Ibid. s.128. 
11 Ibid. 
12 Marina Ghersetti (2007) Bilden av funktionshinder. En studie av nyheter i Sveriges Television, Göteborg s.3. 
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Kring kärlek och sex kretsar livet självt och det har skildrats av musiker, författare och 
poeter som har försökt finna dess essens sen urminnes tider. Alla människor har på något sätt 
erfarenhet av kärlek och sex vilket kan förklara varför ämnet aldrig upphör att intressera och 
fascinera. Ibland hör sexualitet och kärlek ihop, ibland är de skilda fenomen. Ofta räknar man 
emellertid kärlek och sex till de privata delarna i livet.13 Det finns och ska fungera, men upplevs 
som känsligt och även obehagligt att prata om eftersom blottning av det innersta är oerhört 
sårbart. Kärlek och sex är däremot långt ifrån osynliga element, de gestaltas dagligen för oss i en 
kommersialiserad musikbransch, i tidningar, film och på TV bland annat.  

Lotta Löfgren Mårtenson skriver om Gagnon och Simon som de första forskare som 
formulerat teorier om sexualiteten med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. Detta innebär 
att sexualitet ska studeras som alla andra sociala fenomen. Det ses som ett inlärt beteende och 
skall därför även studeras som ett sådant. ”Hur vi teoretiserar om sexualiteten har därmed att 
göra med hur vi ser på samhället och kulturen i övrigt.”14 För att skapa en ram åt den sociala 
konstruktionen av sexualitet använder sig Gagnon och Simon av ordet ”script” som är hämtat 
från manuscript. De menar att sexuella script ger oss människor guidning för sexuella handlingar 
och hjälper oss att hantera grundläggande frågor kring sexualiteten.15 För att kunna leva upp till 
kulturella förväntningar måste vi nämligen ha beskrivningar att utgå ifrån för att finna acceptabla 
sätt att uttrycka sexualiteten. 

Historiskt sett har sexualiteten hos människor med utvecklingsstörning påverkat deras 
livsvillkor. Antingen har man bemötts av restriktiviserande mekaniker för kontroll och åtskillnad 
mellan könen, ”eller på ett avsexualiserande sätt utifrån synen att människor med 
utvecklingsstörning är ’som barn’”.16 Även om dagens attityder kring sexualitet är förändrade har 
dessa inte i någon större utsträckning påverkat synen på sexualitet hos människor med 
utvecklingsstörning. Internationell forskning har visat att när det gäller sexuella erfarenheter och 
upplevelser av sexualitet hos människor med utvecklingsstörning, präglas gruppen av 
heterogenitet. Att då bemöta gruppen som homogen innebär en ignorans för de variationer av 
sexuella uttryckssätt som finns i verkligheten.17 Ett brett spektra av sexuella uttryckssätt finns 
representerat bland utvecklingsstörda, bland annat; dröm om familjebildning, sexuellt 
försigkomna samt de som saknar erfarenhet. 

”Kunskapen om hur människor med utvecklingsstörning själva upplever och beskriver 
sina erfarenheter av kärlek och sexualitet, känslor och förälskelse upplevelser är knapphändig.”18 
Den mycket begränsade forskning som finns hävdar att ungdomar med intellektuella 
funktionshinder avsexualiseras av omgivningen i stor utsträckning. 
                                                 
13 Lotta Löfgren-Mårtenson (2003) ”Får jag lov?” Om sexualitet och kärlek i den nya generationen unga med utvecklingsstörning, 
Göteborg s.1. 
14 Ibid. s.69. 
15 Ibid. s.70. 
16 Ibid. s.14. 
17 Ibid. s.15. 
18 Ibid. s.16. 
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Det finns ingen svensk studie som specifikt har studerat parförhållanden mellan 
personer med utvecklingsstörning.19 I de fåtal internationella studier som finns är de studerade 
paren heterosexuella och enbart kvinnan är dokumenterad som utvecklingsstörd. I relationerna är 
det mycket traditionella könsuppdelningar som framkommer. Vissa forskare menar att det inte 
räcker med att undersöka personer med utvecklingsstörning, kön måste också beskrivas eftersom 
det är en så stor del av sexualiteten. Engelsk forskning har visat att vid studerande av principer 
om normalisering, vad som är normalt och hur detta upprätthålls, utifrån ett genusperspektiv 
finns ett inbyggt stereotypt könstänkande. Förklaringen till detta formuleras så här: 

 

”Orsaken kan vara en intention om att personer med funktionshinder idag inte på något sätt 
ska avvika från normen. Om normen då innehåller en traditionell syn på manlighet och 
kvinnlighet får det till konsekvens att det kan vara ännu svårare för en man eller kvinna med 
funktionshinder att bryta mot denna.”20  

 

Om någon sexualitet överhuvudtaget ska yttras av en utvecklingsstörd bör den sammanfalla med 
den i samhället för tillfället mest accepterade formen; heterosexualitet. Om yttrandet inte skulle 
sammanfalla blir individen betraktad som sexuellt avvikande och i fallet om denna person 
dessutom skulle vara utvecklingsstörd innebär det en dubbel stigmatisering. 

När det kommer till fortplantning och föräldraskap blir moraliska, etiska och 
samhälleliga aspekter centrala teman och dilemman kring sexualitet och utvecklingsstörning.21 
Den tid i Sverige och även andra länder då människor institutionaliserades på olika grunder, var 
en epok som starkt präglades av strikt uppdelning mellan könen, en hämmande syn på relationer, 
föräldraskap och därmed även sexualiteten. Enligt engelsk forskning, påverkar detta fortfarande 
dagens kvinnor och män med utvecklingsstörning.22 ”Ett exempel på detta är att många kvinnor 
med utvecklingsstörning ser negativt på sina möjligheter till att bli föräldrar, utifrån omgivningens 
långa tradition av negativ inställning.”23 Det går inte att entydigt uttala sig om det svenska 
samhällets inställning till föräldraskap och utvecklingsstörning, men det är troligen mer positivt 
idag än för några decennier sedan. Trots detta kan det, som jag tidigare konstaterat i samförstånd 
med Hilte, ta flera generationer av socialisering innan nya attityder och värden blir accepterade.  

 

Ett ofrånkomligt begrepp 
Funktionshinder är ett brett begrepp. Det innefattar allt från en bruten arm, hjärtfel, diabetes, 
hjärnskada, synfel, hörselskada etc. Skadan som innebär ett funktionshinder kan vara medfödd 

                                                 
19 Löfgren – Mårtenson s.17. 
20 Ibid.  
21 Ibid. s.18. 
22 Ibid.  
23 Ibid.  
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eller ha inträffat senare i livet.24 Ungefär var femte person i Sverige har en funktionsnedsättning 
som påverkar det dagliga livet.25  I denna uppsats kommer jag att använda mig av termen 
”intellektuellt funktionshindrad” men även ”utvecklingsstörd” och enbart ”funktionshindrad” 
eftersom de medverkande i ”I en annan del av Köping” till största del har en 
funktionsnedsättning som har att göra med rubbad utveckling på grund av skada vid födsel, 
kromosombortfall men även fysisk rörelsehindring. 
 

Teori 
Diskursanalysen som jag kommer att använda i denna uppsats är både en teori och en metod, 
men vad innebär den? Winther, Jörgensen och Phillips förklarar att: 
 

 ”Den kritiska diskursanalysen ställer upp teorier och metoder för att teoretiskt problematisera 
och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och social och kulturell 
utveckling i olika sociala sammanhang.”26  

 

Den grundläggande tanken är att allting vi förstår, förstår vi genom en diskurs det vill säga genom 
hur vi pratar om saker och ting. Språket skapar verkligheten. Jag kommer att förhålla mig till 
Norman Faircloughs ansats till diskursanalys av media. Den typ av diskursanalys som Fairclough 
förespråkar handlar mycket om språket och socialt samspel. Fairclough använder ordet diskurs 
för att föreslå att språkanvändning är en form av social praktik, snarare än en enskilt individuell 
aktivitet, som ska förstås socialt.27 

För det första är diskurs ett tillstånd av handling, en struktur där människor kan agera i 
världen och särskilt med varandra, likväl som det är en form av representation.28 Diskurs är alltså 
en praktik, som inte bara ger representation av världen utan även skapar betydelse för världen. 
Diskurs konstituerar och konstruerar mening. För det andra hjälper diskurs till att konstruera 
sociala förhållanden mellan människor samt bidrar till konstruktion av kunskapssystem och tro.29 
Diskursanalys används för att försöka förstå omständigheter kring olika fenomen. Det som sägs 
kan vara ett sätt att inte säga något annat.30 Jag använder diskursanalysen för att urskilja olika 
sociala samspel och användning av språk i serien om några vänner på ett gruppboende i Köping. 
Faircloughs förhållningssätt till diskurs har varit min utgångspunkt för att urskilja diskurser i ”I en 
annan del av Köping”.  

                                                 
24 http://www.socialstyrelsen.se/NR/... /7665/200713134.pdf, tillgång 2009-05-13  
25 http://www.hso.se/pressrum2/Kort-om-Handikappforbunden/, tillgång 2009-05-13 
26 Marianne Winther Jörgensen & Louise Phillips (2000) Diskursanalys som teori och metod, Lund s.66. 
27 Norman Fairclough (1992) Discourse and social change, Oxford s.65. 
28 Ibid. s.63. 
29 Ibid. s.64. 
30 Alan Bryman (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö s.348. 
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Två begrepp som blir angelägna i denna studie är dikotomiparet normalitet och avvikelse. 
Ett sätt att betrakta normalitet är att utgå från att normalitet är de värderingar om vad som är 
normalt som förekommer i ett samhälle vid en viss tidpunkt. Detta kallas normativ normalitet.31 
Denna typ av syn på normalitet kopplar jag i detta sammanhang till media och detta fall TV som 
producent och reproducent av ”verkligheten” och yttringarna i den och därigenom en 
representation av normer. Det går även att se på normalitet som individuell eller medicinsk. Detta 
betyder att en individ är ”normal/frisk” då den inte är avvikande eller sjuk. Om någon är 
avvikande från det normala krävs behandling för att uppnå normalitet.32 

 

Teoretisk utgångspunkt 
Den teoretiska inriktning jag använder mig av fokuserar på språk och dess användning. Det som 
sägs och hur det sägs i de delar av programmet där de utvalda personerna för min studie gett 
uttryck har varit de viktiga momenten för undersökningen. Enligt Mats Hilte kan inte 
verkligheten uppfattas som en statisk struktur utan ska ses som en pågående process. Vi som 
människor skapar själva den tillvaro vi lever i, men för att en social ordning ska finnas ingår i 
samhället olika sanktioner, institutioner och andra kontrollmekanismer så att de som avviker 
rättar in sig i ledet.33 När vi möter okända fenomen måste vi göra det inom ramen för den 
samhällsstruktur som redan är etablerad. Att samhället och dess institutioner är en process 
innebär att bilden av avvikande (funktionshindrade) inte är konstant. Vi kan alltså förändra den 
bild som råder och på så sätt även förändra attityder och fördomar i vår socialisering. Processen 
är dock långdragen och det kan med största sannolikhet gå ett par generationer innan nya värden 
är fullt etablerade. TV-serien ”I en annan del av Köping” är givetvis regisserad till viss del i fråga 
om ljudpåläggning, klippning etc. även om det är en dokumentärserie. Denna redigering sker 
givetvis eftersom media lyder under en medielogik som måste göra programmet tilltalande för 
publiken. Ändå är media, som tidigare nämnts, ett viktigt verktyg i rollen som skildrare av 
verkligheten.  

I likhet med tidigare forskare på området funktionshinder i TV, anser även jag att media 
innehar rollen som sekundär socialisationsagent vilket medför ett samhälleligt ansvar ifråga om 
allsidig representation. Mediernas roll som en kugge i demokratin anser jag innebär att alla 
aspekter av samhället ska ges utrymme i det offentliga. Oftast studeras underrepresenterade 
samhällsgrupper för att skildra ”annorlundaskapet” oavsett om det handlar om funktionshindrade, 
etniska minoriteter eller könsöverskridande identiteter/uttryck. Detta kan lätt leda till att redan 
befästa stereotyper reproduceras och överförs till kommande generationer. Värt att tänka på är 

                                                 
31 Magnus Tideman (2000) Normalisering och kategorisering: om handikappsideologi och välfärdspolitik i teori och praktik för 
personer med utvecklingsstörning, Stockholm s.53. 
32 Ibid. 
33 Mats Hilte (1996) Avvikande beteende – en sociologisk introduktion, Lund s.23. 
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emellertid att inte reproducera tidigare resultat utan istället eventuellt skapa nya sätt att tala om 
olika grupper i samhället som ändå bidrar till gemensam förståelse av vad som åsyftas.  
Ett begrepp som är aktuellt i detta sammanhang är representation. Jag kommer företrädesvis 
använda mig av Stuart Halls definition av begreppet som lyder:  
 

Representation is the process by which members of a culture use language (broadly defined as 
any system which deploys signs, any signifying system) to produce meaning. Already , this 
definition carries the important premise that things – objects, people, events, in the world – do 
not have in themeselves any fixed, final or true meaning. It is us – in society, within human 
cultures – who make things mean, who signify. Meanings, consequently, will always change, 
from one culture or period to another.34 

 
Hall menar att representation skapas av oss människor i en kultur via sättet vi använder språket 
på. Det vill säga att vi skapar mening och representationer genom de kombinationer och 
associationer vi definierar vår omvärld kring. Det finns inga fasta betydelser eller ”sanningar” för 
hur saker ska förstås. Inget har en oföränderlig kärna av betydelse utan det är vi i samhället som 
skapar mening åt företeelser omkring oss. Detta innebär att betydelser kontinuerligt förändras 
från kultur till annan och mellan olika tidsperioder. Ytterligare begrepp som kommer att 
behandlas är stereotypering Stuart Hall ställer sig följande frågor: 
  

How do we represent people and places which are significantly different from us? Why is 
’difference’ so compelling a theme, so contested an area of representation? What is the secret 
fascination of ‘otherness’, and why is popular representation so frequently drawn to it?35 

 

Hall skriver; ”Stereotyping reduces people to a few, simple, essential characteristics, which are 
represented as fixed by Nature.”36 Enligt Ljuslinders tolkning av sociologen Emile Durkheim, 
måste vi människor differentiera och kategorisera varandra för att kunna organisera vårt samhälle. 
På detta sätt ges saker och ting en mening utifrån hur de skiljer sig från varandra.37 Genom 
liknande socialisationsprocesser kan vi förstå saker på liknande sätt och på detta vis strukturera 
vår tillvaro. Durkheims tankar som här beskrivits, om att vi har behov av att dela upp och 
kategorisera människor för att organisera vår omvärld, skulle Hall kalla typifiering. Vad är då 
skillnaden mellan typifiering och stereotypering? Skillnaden ligger i att en stereotypering innebär 
att en människa förminskas till enbart ett fåtal karakteristika, dessa överdrivs ofta och förenklas 
och naglas fast vid individen som av naturen givna utan någon möjlighet till förändring.38 Hall 
                                                 
34 Stuart Hall (1997) ”The work of representation” i Representation: cultural representations and signifyng practices, edited by 
Stuart Hall, London s.61. 
35 Stuart Hall (1997) ” The spectacle of the ’other’ ” i Representation: cultural representations and signifyng practices, edited by 
Stuart Hall, London s.225. 
36 Ibid. s.257. 
37 Ljuslinder s.22. 
38 Hall s.258. 
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menar att stereotypering är en praktik som delar upp det som är normalt och accepterat från det 
som är onormalt och icke accepterat. Stereotypering utesluter det som inte passar, det som är 
annorlunda. 
 

Material och avgränsningar 
”I en annan del av Köping” finns tillgänglig på DVD och denna är det huvudsakliga materialet i 
studien. Den enkla anledningen till varför programserien på DVD blev mitt material är helt 
enkelt för att det är tillgängligt och lämpligt eftersom det är just innehållet i programserien som 
jag varit intresserad av att studera. De två säsongerna av ”I en annan del av Köping” innehåller 
vardera 6 avsnitt á ca 20 min. Omfattningen och tidsbegränsningen på denna uppsats har gjort att 
jag valt att enbart koncentrera mig på första säsongen. Detta material har jag bedömt rent 
tidsmässigt vara hanterbart. Det kan givetvis finnas intressanta aspekter av att studera båda 
säsongerna. Enbart faktumet att det blev en säsong två och hur den förhåller sig till den första 
säsongen, kan vara aspekter att titta närmare på. Dock ges det, inom begränsningen för denna 
uppsats, inte utrymme till det här. 
 

Metod 
Som tidigare nämnts så är diskursanalys, utöver teori, även min metod i denna uppsats. En 
bakomliggande faktor för förståelse av materialet är genre. Som bakgrund till analysen har jag med 
mig Faircloughs definition på genre som lyder;  
 

”A genre ... is a use of language associated with and constituting part of some particular social 
practice ...Genres can be described in terms of their organizational properties – an interview, 
for instance, is structured in a quite different way from an advertisement.”39  

 

Genre är en viktig faktor för hur vi förstår en medietext och därför anser jag det viktigt att 
reflektera kring genrens betydelse för tolkning. Fairclough har tidigare funnit i en undersökning 
av programmet ”Our tune” i BBC Radio 1 att det pågått en förhandling och konstant spänning 
kring på vilket sätt programmet ska sändas: som information eller underhållning. De olika 
egenskaperna som de respektive genrerna stod för och som interagerade med varandra i sändning 
av radioprogrammet ”Our tune” ledde till att Fairclough gjorde en intertextuell analys av 
programmet och förståelsen av det konfigurerades till en hybrid av genrer.40 Medvetenheten om 
genre och dess betydelse för analysens resultat är alltså viktigt att ha med sig i bakhuvudet.  

                                                 
39 Norman Fairclough (1995) Media discourse, London s.56. 
40 Ibid. s.31f. 
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I de program jag har studerat gör jag ett försök till att påvisa olika diskurser som 
förekommer. Jag beaktar dels den kommunikativa händelsen i programmen, det vill säga det 
språkbruk som används. 41 Det jag tittat och lyssnat efter i programmen är beskrivningar av 
vardagssituationen och framställningen av deltagarna. Jag har urskiljt avsnitt där Linda talar om 
kärlek samt de avsnitt där anhöriga medverkar och intervjuas. Dessa samtal har sedan studerats i 
detalj för att se hur språket använts och därigenom namnge en dikurs som verkar förekomma. I 
studiet av diskurser i programmen har jag tagit hjälp av de två begreppen intertextualitet och 
interdiskursivitet. Fairclough använder sig av dessa begrepp för att undersöka texter som bygger på 
tidigare definitionsbildningar och kanske även blandar olika diskurser.42 Intertextualitet innebär 
att kunna urskilja och känna igen de diskurser som framträder i programmet och att de även 
återfinns i tidigare texter som i denna diskursanalys representeras av samhället i stort. 
Interdiskursivitet handlar om att diskurser blandas. Detta kan ske på så vis att diskurser som inte 
vanligtvis har med varandra att göra får en relation och då kan nya tolkningar uppstå. Med hjälp 
av redskapen intertextualitet och interdiskursivitet kan det avslöjas hur diskurser reproduceras 
och förändras. Förutom ovanstående kommer jag att göra en ansats för att framlägga 
diskursordningen, vilket är summan av alla diskurser som används i just det sociala samspelet 
gestaltat ”I en annan del av Köping”.43  

Mitt arbetssätt med diskursanalys har gått ut på att studera återkommande utsagor i 
materialet. Vid studerandet av programmen har jag speciellt letat efter delar där jag funnit att 
relationer och representationer av deltagarna avseende kärlek och anhörigskap stått att finna. 
Dessa delar har transkriberats för närmre analys. Respektive kluster av återkommande utsagor 
om kärlek respektive anhörigsamtal har kategoriserats till olika teman som finnes under olika 
rubriker i analysen. Under processen har jag fokuserat på att studera de delar av Dvd-materialet 
där konversationer varit tillräckligt stringenta för att kunna uttolka diskurser eftersom detta är 
syftet med studien. 
 

Forskarens roll 
Viktigt att poängtera om diskursanalys generellt är att ärendet som forskare inte är att försöka 
komma ”bakom” diskurserna i analysen. Det går inte ut på att hitta en verklig mening av vad som 
sägs eller att hitta en egentlig sanning. ”Utgångspunkten är ju att man aldrig kan nå verkligheten 
utanför diskurserna, och att det därför är diskursen i sig som är föremål för analysen.”44 Däremot 
är det av vikt att jag som forskare förhåller mig kritiskt till mina egna tolkningar. Framförallt när 
diskurser som undersökts ligger en själv nära måste en reflexivitet infinna sig och en parentes 
sättas kring mig själv, de värderingar och den kunskap jag besitter, så att de inte kastar för stort 

                                                 
41 Winter Jörgensen & Phillips s.73. 
42 Ibid. s.132. 
43 Ibid. s.76. 
44 Ibid. s.28. 



 12 

ljus på analysen. Faktum är emellertid att ”[f]orskaren intar alltid en eller annan position i 
förhållande till undersökningsområdet, och den positionen bestämmer delvis vad hon kan se och 
vad hon framlägger som resultat.”45 Med nyss sagda kan diskursanalytisk forskning ses som 
ytterst relativ, men den får kontinuitet och legitimitet eftersom det är av vikt att arbeta med och 
förhålla sig till det som faktiskt sagts och skrivits tidigare för att undersöka vilka mönster som 
finns i de utsagor man studerar.46 Med ett ”historiskt” perspektiv kan det undersökas ”vilka 
sociala konsekvenser som olika diskursiva framställningar av verkligheten får.”47 Dessutom ”kan 
forskaren … bedöma sin egen och andras forskning utifrån den roll som forskningen spelar för 
bevarandet – eller ifrågasättandet – av maktrelationerna i samhället.”48 Det forskningshistoriska 
och maktrelationella görs synligt i denna studies analys.  

  

Presentation av innehållet i materialet 
” I dokumentärserien ’I en annan del av Köping’ skildras livet för Linda, Mats, Tobbe och 
Micke på ett gruppboende i Köping I en annan del av Köping handlar om längtan, kärlek och 
drömmar. Men också om oro och besvikelser och om nervositeten man kan känna före dansen 
i Folkets park. Om hur viktigt det är att vinna även om man bara bowlar på skoj, om hur 
mycket och intensivt man kan längta efter sin mamma ibland. Och om drömmen om att någon 
gång träffa den rätte.”49  

 

Första säsongen av serien sändes i TV4 på söndagar klockan 20:30-21:00 under våren 2007. 
Beskrivningen som ges i citatet ovan kommer från TV4 och ger en övergripande bild av några av 
de moment som serien innehåller. Både glädje- och sorgeämnen tas upp. Genom serien får vi 
lära känna Linda, Mats, Tobbe och Micke som alla har någon typ av funktionshinder. Till viss 
del syns även personal på gruppboendet samt anhöriga. Linda är programmets speaker, det vill 
säga att det är hennes röst vi hör som berättare för det vi ser i bild. Anledningen till att serien 
överhuvudtaget kom till var för att Lindas yngre bror Filip Hammar, känd journalist från kanal 5, 
ville visa hur funktionshindrade lever. Med en funktionshindrad syster uppfattar han sig själv 
vara relativt insatt i hur funktionshindrade kan leva, men han menar att bilden av denna 
verklighet har dessvärre inte getts utrymme i media. 50  

I programmet finns en intervjuare som då och då ställer frågor till de medverkande och 
interagerar med dessa för att skapa en TV-mässig berättelse. Det är emellertid huvudsakligen 
Linda som berättar om vad som händer i bild för att vi tittare ska få en förståelse av vad som 
visas. Det som skildras är de medverkandes vardagsliv, arbete och diverse fritidsaktiviteter. Några 

                                                 
45 Winther, Jörgensen & Phillips s.29. 
46 Ibid. s.28. 
47 Ibid. 
48 Ibid. s.111. 
49 http://www.tv4.se/1.320144, Fyra vänner i en annan del av Köping, tillgång 2009-04-27 
50 Storm & Särnholm s.34. 

http://www.tv4.se/1.320144
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exempel på inslag är Tobbes teatergrupp ”Änglarna” som sätter upp föreställningen ”Macken”, 
en utflykt till Stockholm, bowling, Mats process för att få ta körkort, Mickes födelsedagsfirande, 
en fika hos en fritidsledare, Lindas gospelkör, tittande på en fotbollsmatch och en idrottsdag. Vi 
får även se Tobbes, Mats’ och Mickes anhöriga som berättar för intervjuaren om sin 
funktionshindrade familjemedlem. Det genomgående temat för serien är huvudpersonen Lindas 
sökande efter kärlek.  
 

Analys 
Vid studerandet av serien fann jag två intressanta tematiker som jag koncentrerat min analys 
kring. Det ena samtalsklustret kallar jag ”Anhöriga berättar och det andra ”Kärlek och sex”. 
Under rubriken ”Anhöriga berättar” har jag samlat de avsnitt som innehållit samtal med 
familjemedlemmar till de fyra huvudpersonerna i programmet. Jag fann att dessa samtal påminde 
om varandra och jag kunde därför göra en analys av dem var för sig, sinsemellan samt som en 
diskurs för ”anhörigsamtal” om funktionshindrade. Att urskilja och beskriva en kärleksdiskurs är 
ingen lätt uppgift. Under paraplyrubriken ”Kärlek och sex” finns tre funna diskurser beskrivna. 
Alla dessa diskurser faller under det övergripande paraplyet ”Kärlek och sex” vilket är det 
huvudsakliga ämnet som jag sedan har delat upp i underrubriker för en mer överskådlig analys. 
Underrubrikerna är namngivna ”normal kärlek”, ”otrohet” och ”tvåsamhet”.  

Som en bakgrund till tolkningarna som gjorts vill jag nämna att jag uppfattar 
programmet som någon slags hybrid mellan underhållning och dokumentär. Trots detta kan jag 
urskilja de något mer distinka dokumentära delarna som följer en mer konventionell modell för 
hur dokumentära intervjuer brukar se ut i TV.51 Exempel på sådana delar är bland annat när de 
anhöriga blir intervjuade och även när vardagsaktiviteter skildras utan några regisserade inslag. De 
mer underhållningsriktade delarna går även att urskilja med hjälp av programmets klippning och i 
efterhand pålagd musik. Musiken är mycket glad och texterna i låtarna förstärker känslan av 
stämningen som visas i bild. Genre och dess betydelse för tolkning återkommer jag till mer i den 
avslutande diskussionen. 

 

Anhöriga berättar 
I avsnitt tre och fem av serien återfinns intervjuer med Tobbes, Mats och Mickes föräldrar. Dessa 
intervjuer uppfattade jag som mer allvarliga och dokumentärlika än programmets övriga delar. 
Nedan finns delar ur intervjuerna återgivna och efter dem kommer en analys av deras innehåll. 
Först återfinns en förklaring av förkortningar som jag använt i transkriptionerna från 
programmet. De illustrerar vilka som talar i de olika avsnitten från programmet.
                                                 
51http://svt.se/2.81516/1.1323442/martina_och_jag_copy?lid=is_search527895&lpos=0&queryArt527895=Martin
a+och+jag&sortOrder527895=0&doneSearch=true&sd=47225&from=siteSearch&pageArt527895=0, tillgång 
2009-05-10 

http://svt.se/2.81516/1.1323442/martina_och_jag_copy?lid=is_search527895&lpos=0&queryArt527895=Martina+och+jag&sortOrder527895=0&doneSearch=true&sd=47225&from=siteSearch&pageArt527895=0
http://svt.se/2.81516/1.1323442/martina_och_jag_copy?lid=is_search527895&lpos=0&queryArt527895=Martina+och+jag&sortOrder527895=0&doneSearch=true&sd=47225&from=siteSearch&pageArt527895=0
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I = Intervjuare 
TM = Tobbes mamma 
TP = Tobbes pappa  
T= Torbjörn (Tobbe)  
MM = Mats mamma  

MP = Mats pappa  
M = Mats 
G = Gerd, Mickes mamma 
L = Linda 

 
Torbjörns föräldrar berättar i programmet om dagen då Torbjörn föddes och det som orsakat 
hans utvecklingsstörning. För att förklara vem Torbjörn är och varför han är som han är talar 
föräldrarna om det medicinskt avvikande52 som skedde vid Torbjörns födsel. För att tala om 
Torbjörn, ”den funktionshindrade”, används språk som förklarar honom och hans sätt med 
termer som ”hjärnblödning” och ”förlamad” som är definitioner på något medicinskt avvikande.  

 

I: När fick ni Torbjörn då? 

TM: Ja, sex minuter i nio på kvällen är Torbjörn född. Dom sprang iväg med honom då för 
han kunde inte andas själv. Han fick hjälp. Vi låg och lyssnade. Jag låg och lyssnade och du satt 
tyst (tittar på TP) ända till vi hörde att han skrek. Då sa jag såhär, och tittade på Tore; ”Nu har 
våran Torbjörn kommit”, och därför heter han Torbjörn. 

I: Vad var det som var komplicerat? 

TP: Han vart väl klämd. Han fick hjärnblödning liksom. 

I: Okej 

TP: Aa. Han var förlamad på ena sidan  

 
Intervjun fortsätter sedan med glädjeögonblicken för Torbjörns föräldrar. Eftersom Torbjörn var 
förlamad på ena sidan vid födseln fick de ingen positiv diagnos över hur hans framtida liv i fråga 
om normal utveckling skulle se ut.  
 

TM: Vi glömmer aldrig när vi kommer hem och Torbjörn var lite större och första gången han 
fick gå ut på grusgården där vi bodde då. Alla visste ju att vi hade fått en pojke och så vidare 
och då var han … Vad var han? (tittar på Tore) ett par år 

TP: Aaa 

TM: När vi satte ner honom på grusgången och han gick själv då jublade våra grannar genom 
fönstret. ”Titta! Torbjörn går!” det trodde ingen att han skulle kunna göra.  

 
Mot alla odds så började alltså Torbjörn gå. Detta beskrivs av föräldrarna som ett lyckligt 
ögonblick. Att grannar också såg detta och blev överraskade och glada kan tolkas som en slags 
offentlig bekräftelse av att Torbjörn åtminstone på någon nivå kunde betraktas som normal. Att 

                                                 
52 Tideman (2000)s.53. 
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kunna gå är en indikator på friskhet, en viktig förutsättning för att betraktas som normal enligt 
Tideman.53 Efter samtal om lyckan över Torbjörns förmåga att kunna gå, tar samtalet en 
vändning med intervjuarens styrning till att handla om känslan över besvikelse eller ledsamhet 
över att ha fått ett utvecklingsstört barn. Intervjuarens fråga i kommande del tolkar jag inrymmer 
en diskurs som säger att ha ett barn som på något sätt är funktionshindrat är ett problem och 
betydligt annorlunda från att ha ett ”normalt” barn, något som också Tideman uppmärksammat i 
tidigare studier om funktionshindrade och deras anhöriga i förhållande till samhället i stort.54 
 

I: Har det känts ledsamt någon gång eller orättvist, eller? 

TM: Nej, nej, nej aldrig känt 

TP: Nä, det tror jag inte vi har känt 

TM: Nä 

TP: Vi vet ju att det gick bra till sist 

TM: Vi har aldrig tyckt att det varit orättvist någon gång … 

TP: Nä 

TM: … som man har diskuterat. Man kanske har haft egna tankar när mörkret har kommit 
eller något sånt, det har man nog säkert haft, men vi fick ju dubbelt upp. 

TP: Det finns ju ingen mening heller att göra det, kan man säga 

TM: Nä, det som är gjort är gjort. 

TP: Nä, vi har det bra. 

 
Genom att intervjuaren i en fråga använder formuleringen: ”om det har känts ledsamt någon 
gång”, tolkar jag att det finns en förutsättning i diskursen om att ha ett funktionshindrat barn att 
det förknippas med sorg och svårigheter i relation och jämförelse till att ha barn som är normala. 
Detta är något som även Tideman konstaterat vid tidigare studier om föräldrar och deras relation 
till sina funktionshindrade barn.55  

Intervjun med Mats föräldrar börjar med intervjuarens förkunskap om att Mats inte 
pratade vid den tid i ett barns utveckling då barn normalt börjar prata. Återigen tas svårigheter 
upp kring att ens barn inte följer en normal utveckling. 
 

MM: Ja, i början tänkte man att det kommer. Det var ju första tanken man har. Man är sen i 
talet.  

                                                 
53 Tideman (2000) s.53. 
54 Magnus Tideman (1999) Handikapp – synsätt, principer, perspektiv, Stockholm s.31. 
55 Ibid. s.24. 
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MP: Det sa ju alla läkare. Dom sa att det kommer, han är lite sen, men det kommer. Men han 
blev ju fem år, han blev ju sex år och det kom ingenting. 

 
Föräldrarna berättar sedan om på vilket sätt Mats skulle komma ikapp och hur de fick hjälp med 
att sätta honom i en skola som låg en bra bit bort vilket innebar transportering långa sträckor 
under skoltiden. Detta beskrev föräldrarna framförallt som en jobbig tid. Ytterligare görs en 
beskrivning av sorgsna känslor i relation till sitt funktionshindrade barn. Denna iakttagelse finns 
som sagt även sedan tidigare dokumenterad i forskning, bland annat av Tideman, kring föräldrars 
upplevelser av att ha funktionshindrade barn.   
 

MP: Sen kom du in till Uppsala, till lasarettet, till en psykolog där och hon rekommenderade ju 
Hällsboskolan. Han fick komma till Hällsboskolan och då åkte han ju taxi varje vecka, 
veckoslut. Tillbaka på söndagskvällarna.  

… 

I: Hur kändes det att åka därifrån på söndagskvällarna då? 

MM: Jättejobbigt 

MP: Det var en jobbig tid. 

MM: Hade jag inte jobbat så mycket så hade jag nog inte klarat av det heller. 

 

Intervjuaren fortsätter med ämnet ”svårigheter” och då nämns att hela familjen nog har påverkats 
av att Mats behövde extra tid och omsorg. 
 

I: Vad har varit svårast då, tycker ni? 

MM: Det är när han har varit borta. Under skoltiden faktiskt. Och kanske Thomas har blivit 
lite lidande på’t. 

I: Storebror? 

MM: Ja … att Mats liksom har varit … 

MP: Det blir mycket koncentration på honom där, men ja, ja. 

MM: För det pratade man aldrig med honom om. Hur han kände det, va. Det var aldrig den 
diskussionen någon gång 

I: Nä 

MM: Utan det rullade på bara, va. Så här är det. 

 

I intervjun med Mickes mamma Gerd börjar hon med att nämna att det är Micke som har haft 
det jobbigt. Till skillnad från Tobbes och Mats föräldrar så säger alltså Gerd att det är hennes 
barn som haft det jobbigt och inte hon som förälder. Åtminstone låter det så inledningsvis. 



 17 

I: Berätta lite om Micke, vem han är? 

G: Ja, han har ju haft det jobbigt. Det är ju det här med talet som är besvärligt. 

I: Ja 

G: Ja, han pratar ju väldigt mycket, men man förstår ju inte så mycket av det. Det är väl … 
Annars är han ju en positiv och glad kille ju. Ja, han har väl sina … han kan vara tjurig också 
så, men det kan vi ju alla. Det är ju ganska naturligt … Sen har det väl gått bra alltihopa med 
… Ja, i alla fall sen han kom hit tycker jag. För det är ju jobbigt som ensam förälder att ha hand 
om en utvecklingsstörd. Det är det. Det ska jag inte säga att det inte är, för det är det.  

 
Gerd beskriver Mickes egenskaper och att han kan vara tjurig som alla andra. Hon säger att det är 
ganska naturligt. Att använda ordet ”naturligt” tolkar jag som att hon menar att det är normalt att 
ha ett humör, det är något som alla har och i det hänseendet kan Micke betraktas som normal 
enligt Tidemans definition som säger att något som är vanligt förekommande och accepterat i ett 
samhälle betraktas som normalt.56 Från att inledningsvis tala om att det var Micke som var den 
som hade det jobbigt berättar sedan Gerd att det inte är så lätt att ta hand om en 
utvecklingsstörd. Problem och bekymmer illustreras alltså även av Gerd som förälder till en 
funktionshindrad. 

Det som jag kan konstatera i samtliga intervjuer med anhöriga är att problem och 
svårigheter står i fokus när de anhöriga talar om sina funktionshindrade barn. I fallet med 
intervjun med Torbjörns föräldrar och Mickes mamma inleder intervjuaren samtalen med en 
öppen neutral fråga; ”När fick ni Torbjörn?” och ”Berätta lite om Micke, vem han är?”. Gerd 
börjar omedelbart berätta om problemen som omgärdat henne och hennes son. Torbjörns 
föräldrar talar snarare om glädjen över när de hörde att deras son skrek för första gången en 
stund efter födseln samt när han kunde gå, mot alla odds. Samtalet med Mats föräldrar inleds 
med intervjuarens förkunskap om att Mats inte kunde tala vid den ålder som barn ”normalt” 
börjar tala. Samtalet fortsätter sedan med att föräldrarna berättar om den specialundervisning 
Mats fick under skoltiden och bekymren med avstånd och saknad som detta medförde.  

Utifrån dessa samtalsexempel i programserien hävdar jag att det finns en diskurs att 
som anhörig prata kring funktionshinder i termer av ”svårigheter”. Det förutsätts att det är 
svårare att ha ett funktionshindrat barn i samhället generellt och denna uppfattning befästs och 
reproduceras sedan av föräldrarna. Det finns en intertextualitet i sättet som de anhöriga pratar 
om sin funktionshindrade familjemedlem. Talet bygger på sätt att tala om funktionshinder i 
samhället i stort, som en belastning. Detta uttryck kan förklaras utifrån ett historiskt perspektiv 
om hur man sett på personer med funktionshinder. De har gömts undan på institutioner för att 
inte vara en samhällsbelastning, men enbart faktumet att omhändertagande förknippats med 
funktionshinder hänger kvar än i våra dagar och beskrivs därför i termer av problem och 
svårigheter.57 Föräldrarna uttrycker emellertid också glädje över sina barn. Framförallt Torbjörns 

                                                 
56 Tideman (2000) s.53. 
57 Michel Foucault (2001) Vansinnets historia under den klassiska epoken, Lund s.49 & 57. 
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föräldrar pratar om Torbjörns framsteg i livet som glädjemoment. Även Gerd tar upp 
glädjeämnen kring Micke och vad han älskar att göra. När det talats om negativa aspekter kring 
det funktionshindrade barnet lyfts sedan andra unika och positiva aspekter fram av dem som 
personer. Kombinationen av tal om svårigheter och även lyckan och glädjen kring sitt barn är 
exempel på interdiskursivitet inom samma samtal. Efter Torbjörns föräldrars mycket positiva 
skildring av Torbjörn ställer intervjuaren frågan om det tycker att det har ”känts ledsamt någon 
gång eller orättvist?” Detta syftar då givetvis på faktumet att trots all glädje kring Torbjörn så är 
han ändå intellektuellt funktionshindrad. Bilden av funktionshindrade som en börda utifrån 
enbart karaktäristikat ”funktionshinder” gör att bilden förblir stereotyp. En negativ ensidig bild 
av de funktionshindrade familjemedlemmarna befästs genom talet om dom som utgår ifrån att de 
skulle vara en börda eller innebära problem. Det talas om funktionshinder som om de givits dem 
av naturens nyck och det är svårt att kunna se hur sättet att se på dem skulle kunna förändras. Ett 
slags ”gilla läget” konstaterande görs av de anhöriga som samtidigt konstituerar en stereotyp bild 
av den funktionshindrade familjemedlemmen genom att det konstateras att det är något i 
naturen/utvecklingen som har gått fel. De negativa aspekter som det samtalas om stämmer in på 
hur stereotyper befästs enligt Halls definiering.58 

 

Kärlek och sex  

Normal kärlek 
I avsnitt ett gör Linda klart vad större delen av serien kommer att handla om. Linda som 
speakerröst säger:  

 

Det jag tänker mest på just nu är nog killar. Det har varit lite struligt med det på sistone.  

 

Samtalen som följer innehåller många dimensioner. Alla samtal i TV-programmet faller under 
kategorin ”Kärlek och sex” även om de tar upp olika aspekter av dessa ämnen. Detta har jag 
gestaltat i form av olika underrubriker under det övergripande temat ”Kärlek och sex”. Som sagt 
läggs stor vikt vid Lindas sökande efter kärleken i programmet, både som speaker och i samtal 
med intervjuaren nämner Linda killar, romans och att hitta en partner. Linda informerar också 
tittare om att detta har varit lite struligt på sistone. Eftersom funktionshindrade tidigare, av 
Ljuslinder, konstaterats sällan representeras i media i andra sammanhang än just som 
funktionshindrade59, blir Linda i Köping en representant för en älskande person, precis som ”alla 
andra”.  
 

                                                 
58 Hall s.258. 
59 Ljuslinder s.128. 
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I: Du, den här killen du är på jakt efter … 

L: Aaa 

I: Hur ska han vara? 

L: Han ska vara snäll och gullig, ska han vara och rolig och sådan som kan hjälpa till och sånt 
där. Om man behöver hjälp.  

I: Hur fångar man en sådan då? 

L: Jaa, he, man får väl försöka ta … att fråga och så. Vad man vill och så med någon och så då. 

 
Genom talet om att söka efter en partner och bli kär gestaltas en representation, i Halls mening, 
som skapar förståelsen för tittare att Linda är på jakt efter kärleken.60  

Tidigare forskning av funktionshindrades önskningar kring sökandet efter en partner 
har visat att en strategi som används är att välja en partner som är mer normal än en själv, har 
lindrigare funktionshinder än en själv. Genom att vara tillsammans med någon som är betraktad 
som mer normal blir man själv även betraktad som normal.61 Att förstärka uppfattningen om sitt 
eget värde är viktigt. Linda uttrycker att hon vill ha någon som kan hjälpa till om hon skulle 
behöva det, något som överensstämmer med att bli betraktad som normal. Genom att ha någon 
nära sig som kan avhjälpa de moment som betraktas som onormala, förstärker Linda sig själv och 
skulle eventuellt betraktas som mer normal. Jag förmodar att det som Linda syftar på när hon 
säger att hon vill ha någon som kan hjälpa till är att den potentielle partnern skulle kunna stötta 
henne, kanske hålla henne om armen och hjälpa till som komplement till hennes hjälpmedel 
rullatorn. På detta sätt skulle Linda betraktas som mer normal eftersom hon då skulle kunna gå 
annorlunda än vad hon gör med sin rullator. Givetvis betyder sannolikt också ”hjälpa till” att den 
tilltänkte allmänt ska kunna hjälpa till med vardagliga saker som kan vålla problem om man är lite 
rörelsehindrad.  

Min tolkning av Linda blir den som representant för gruppen funktionshindrade, vilket 
Ljuslinder i tidigare forskning belyst då funktionshindrade sällan är representerade som individer 
utan blir språkrör för gruppen funktionshindrade.62 Linda är skildrad som en individ men i och 
med faktumet att hon precis som andra känner längtan efter kärlek och en partner och därmed 
kan betraktas som ”normal” blir hon en representant för funktionshindrade/annorlunda 
personer som genom Linda även kan betraktas som normala när det gäller förmågan att älska. 
Fokus på kärlekstörsten i programmet blir ett sätt att normalisera skildringen av personerna på 
gruppboendet och i en förlängning ge en generell verklighetsbild av funktionshindrade som 
”normala” med samma drömmar och känslor som vilken människa som helst. Detta 
överensstämmer med Tidemans definition på normalitet som är ”värderingar om vad som är 

                                                 
60 Hall s.61. 
61 Löfgren - Mårtenson s.188. 
62 Ljuslinder s.128. 
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normalt som förekommer i ett samhälle vid en viss tidpunkt”.63 Producenterna hade kunnat välja 
att fokusera på de svårigheter som omgärdar livet som funktionshindrad, men då hade denna 
skildring ytterligare ställt in sig i ledet bland tidigare TV-skildringar av funktionshinder. I stället 
har fokus lagts på ”mänskliga” fenomen som hopp, drömmar och önskningar.  

 

Otrohet 
I slutet av avsnitt ett säger Lindas som speaker:  

 

Det skulle ju vara härligt om man fick till någon liten romans. Och förresten vad det gäller det 
där med relationer så har ni inte fått reda på hela sanningen om mig och Mats.  

 

Efter denna speakerinformation visas ett kort klipp som fungerar som förhandstitt på nästa 
veckas avsnitt. 
 

Del av intervju med Mats: 

I: Sen hade du någon liten historia med Linda ju. 

M: Jaa, hon och jag var tillsammans lite …tio minuter, sen slut hehe. 

Följande uttalande från Linda om samma händelse är sedan inklippt: 

L: Vill du komma till mig då, sa Mats, så ska vi … Ja, ha lite sex då om man säger så då. 

 
Avslöjandet om Lindas och Mats ”affär” upprepas i början på avsnitt två och nedan följer 
fortsättningen på vad som sedan sades om ”affären” i en intervjusituation. 
 

Linda som speaker: Mats är min bästa kompis på gruppboendet. Han brukar hjälpa mig ibland 
och sådär, men ni vet ju hur det är när killar och tjejer är kompisar. Ibland blir det lite strul. He 
he 

I: Sen hade du någon liten historia med Linda ju. 

M: Jaa, eller hon och jag var tillsammans lite …tio minuter, sen slut hehe. 

I: Det var bara en gång? 

M: Aa 

Klipp till intervju med Linda. 

                                                 
63 Tideman (2000) s.53. 
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L: Det var ju så att från början var jag ju med honom, Mats Halvarsson, då när jag var otrogen 
den gången då. Och så då så att då var jag ju ihop med honom jag var ihop med innan. Så, men 
vi kan ju prata om det nu så det är mycket bättre tycker jag. 

… 

L: Det var ju då vi bodde borta på Lunden förut, gjorde vi också då, rå. Vill du komma till mig, 
sa Mats då, så ska vi … Ja, ha lite sex då, om man säger så då. Det blev bra, men fast det tog ju 
lite tid så, men ja så att *nickar* 

I: Och vad hände då, rå? 

L: Jaa, sen såg ju personalen på mig då att jag var ledsen och så då och sen så kom pappa in 
och sa ”Att Linda har varit otrogen:” och sen åkte pappa hem och pratade med mamma. 
Cirkus blev det.  

Klipp till Mats. 

M: Hennes pappa kom … Lindas pappa. Han kom hit och Eva kom in till mig och prata om 
lite sex och sånt.  

Klipp till Linda. 

I: Tog det slut mellan dig och den andra killen? 

L: Ja, visst. Det tog slut då, så det tog ett tag innan vi kunde prata. Så jag träffade inte honom 
på ett bra tag då. Vi var ju ihop i över ett år så det var ju ganska lång tid då om man säger så.  

I: Berätta hur det kändes, Linda. Då när allting sprack? 

L: Ja, det var jobbigt och så tycker jag och jag var ledsen och så. Det var mycket då, den 
gången. Och sen fick jag vara ledig från jobbet då kommer jag ihåg … 

 
Att Linda och Mats haft en kort intim relation visar sig alltså vara en otrohetsaffär för Lindas del 
som var tillsammans med en annan kille när episoden med Mats skedde. Linda beskriver att 
personalen märkte att hon var ledsen och det kom fram att det var för att hon varit otrogen. I 
vårt samhälle finns det olika typer av regleringar som kontrollerar sexualiteten. Det finns 
lagstiftning mot sexuellt utnyttjande och andra explicit uttryckta förbud, men den största delen av 
kontroll kring sexualiteten sker via sociala begränsningar om vad som anses vara naturliga 
föreställningar om sexualiteten. 64 I vårt svenska samhälle är monogami normen och även om 
man inte är gift eller har registrerat partnerskap har man som kärlekspartner till en annan 
människa underförstått avgett ett löfte om trohet gentemot denna person. 
 

 ”I föreställningarna om sexualiteten ingår också bilder av hur kärleken och tvåsamheten ser ut 
mellan parter med utvecklingsstörning. Vissa anser att par med utvecklingsstörning är mer 
måna om varandra än andra, eftersom de inte har så många att välja på om en relation tar 
slut.”65  

 
                                                 
64 Löfgren – Mårtenson s.65. 
65 Ibid. s.214. 
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Vissa menar att otroheter eller parallella förhållanden är mycket vanliga bland par med 
utvecklingsstörning, detta förmodas bero på att den sexuella lusten inte gått att stävja eller ”på att 
personer med utvecklingsstörning inte uppfattat att man ’bör’ hålla sig till den person man är 
ihop med.”66 Av Lindas uttalande kan jag emellertid tolka att hennes snedsteg bröt ett förtroende 
och detta fick en omedelbar konsekvens. Det tog slut med den partner hon varit otrogen mot 
och hon mådde emotionellt dåligt och kände skuld för det hon hade gjort. Hon var till och med 
tvungen att vara ledig från jobbet ett par dagar för att bearbeta sina känslor. ”Eftersom den 
västerländska kulturen i stor utsträckning skuldbelägger sexualiteten och sexuella behov, blir det 
även viktigt att kunna hantera skuld- och skamkänslor.”67 Citatet syftar på de sexuella script som 
givits oss för att hantera de kulturella förväntningarna som är kopplade till kärlek och sex. I detta 
script finns det alltså uttalat att otrohet inte är socialt accepterat och om vi ändå skulle vara 
otrogna hantera vi det med skuld- och skamkänslor.68 Det sexuella scriptet om otrohet är i det här 
fallet samma sak som en diskurs om otrohet.  

Personalen på gruppboendet och Lindas föräldrar involverades i Lindas snedsteg och 
Mats berättade att de kom och pratade sex med honom. Enligt tidigare forskning har det 
framkommit att personal och anhöriga till funktionshindrade generellt sett uttrycker en relativt 
positiv inställning till sexualiteten hos vuxna med utvecklingsstörning. Personal och anhöriga kan 
agera som förebilder eller genom olika handlingar sätta gränser för hur, när och var sexuella 
handlingar ska utföras. Det är framförallt samlag som ses som restriktivt och det är här man anser 
att personer med utvecklingsstörning inte bör ha det, dels på grund av rädsla för sexuella 
övergrepp eller kränkningar, dels på grund av oönskade graviditeter.69 I framställningen av hur 
Linda och Mats beskriver efterspelet av deras affär kan jag tolka att personalen och Lindas 
pappas beteende ligger i linje med resultat från tidigare forskning i hänseendet att de talat med 
och förmodligen gjort gränsdragningar kring området sex och antagligen även otrohet, med de 
berörda parterna. Vad deras ställning är till sexuella förhållanden och rädsla för utnyttjande eller 
graviditeter kan jag inte säga något om i detta fall eftersom det inte uttalas. 

Som jag tidigare nämnt är det i dag vanligt att prata om sex och sex skildras även i 
diverse medier, framförallt på TV och Internet. Det är emellertid sällan som sex behandlas av 
andra än vackra och sexuellt tilltalande personer i TV och på film eller av rådgivare i 
rådgivningsprogram. Att det talas om sex mellan intervjuaren och Linda samt med Mats är så 
pass uppseendeväckande att dialogen får utrymme två gånger i serien. Det blir klart för oss tittare 
att det funnits sexuell attraktion mellan Mats och Linda och att de har varit intima. Genom att 
lyfta fram sex ger programmet bilden av att också funktionshindrade är sexuella varelser. Såväl 
som vid sökandet, hoppet och önskningarna om att hitta en partner blir de medverkande i 
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67 Ibid. s.71. 
68 Ibid. s.70. 
69 Ibid. s.183f. 
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programmet också representanter för, ”de funktionshindrade”, även när det gäller sex.70 Jag har 
valt att enbart koncentrera mig på Lindas och Mats historia i analysen, men i programmen 
framkommer det att det finns många kärlekspar på gruppboendet och pussar mellan paren visas i 
programmet. Eftersom funktionshindrade personer inte vanligtvis får stå som representanter för 
lust och sexualitet i media leder detta till att funktionshindrade inte uppfattas ha någon könsdrift, 
vilket Linda och Mats blir motbeviset på. De förändrar representationen i Stuart Halls mening. 
Det vill säga att de inte låter deras funktionshinder stå som enda signifikant för vem de är.71 
Genom att tala om sex i kontexten TV-program ger de uttryck för nya definitioner av dem själva 
som människor och i förlängningen för den grupp som de vanligtvis kategoriseras som nämligen 
”utvecklingsstörda” eller ”funktionshindrade”. 

 

Tvåsamhet 
I första avsnittet berättar Linda om hur hennes drömkille ska vara. Han ska vara snäll, gullig, rolig 
och någon som kan hjälpa till. I andra avsnittet säger hon att Mats är hennes bästa kompis och att 
han brukar hjälpa henne. Har hennes drömprins funnits i hennes närhet hela tiden? I fjärde 
avsnittet har följetongen med Lindas sökande efter kärleken kommit fram till följande: 

 

Linda som speaker: Så var det det där med kärleken. Det hände en jättekonstig grej i natt.  

L: Jag drömde i natt så där konstigt. *skratt* 

I: Vad drömde du då? 

L: Jag drömde att vi var ihop och så 

I: Ja, så du tror du är kär alltså? 

L: Ja, jag tror det *skratt* 

I: Hur känns det då? 

L: Jo, det känns bra. Hjärtat bultar sådär bom bom bom. *skratt* 

I: Men har du inte tänkt på honom innan? 

L: Jo, det har jag också gjort 

I: Ja 

L: *skratt* 

I: Skulle inte han vara perfekt? Va? 

L: Jo, han är perfekt.  

                                                 
70 Ljuslinder s.128. 
71 Hall s.61 &  258. 
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I: Va?! 

L: Martin! *kramar intervjuaren* 

I: Du verkar lycklig 

L: Ja, jag är glad. *skratt* 

 

Under en intervjusituation senare: 

I: Solstrålen 

L: *skrattar och gör tummen upp* 

I: Varför är du så glad? 

L: För jag tror jag är kär. *skratt* Ja 

I: Berätta 

L: Det känns så i alla fall. Det blir så att, vad säger man? Pulsen … Nämen, att det blir så där 
ding dong, ding, dong i kroppen och så känner man sig lite yr vet du, fast det är inget fel. Men 
du vet så här. 

I: Och det är alltså Mats … 

L: …Halvarsson, ja 

I: …som vi pratar om nu.   

L: *fniss* Ja, precis. 

I: När kom den här känslan? 

L: Kom väl… I natt drömde jag så där då. Först igår kväll satt jag och titta lite på TV och sen 
gick jag och la mig och då kändes det; Men Gud, nu vet jag att jag är kär liksom. *skratt* 

I: Hur kändes det på morgonen då? 

L: Det kändes bra också liksom. *skratt* Nu ska jag träffa Mats där ute igen *skratt* 

… 

I: Varför är du kär i Mats? 

L: Ja, han är så snygg *SKRATT* Ja 

I: Vad är det mer då? 

L: Han har charmen 

I: Ja, det har han verkligen 

L: *SKRATT* Åh, Martin! 
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Det Linda ger uttryck för när hon talar om att hon tror hon är kär är en del av utvecklingsfasen i 
”det sexuella perspektivet”.72 Fasen betecknas svärmeri och innebär att det är känslor som 
försiggår inom en människas till skillnad från flirt som sker i relation till andra. Det olika 
uttrycken ingår i olika faser av en sexualiseringsprocess och inom det sexuella perspektivet man 
befinner sig i, det vill säga den kultur som omgärdar en, lär man sig att se på sexualiteten på ett 
sätt som är betraktat som accepterat. Man lär sig skilja på situationer och handlingar som är 
sexuella och icke-sexuella. Personer med utvecklingsstörning kan befinna sig i olika 
utvecklingsfaser när det gäller sexualiseringsprocessen, trots att de är i samma ålder. 73 Nästa steg 
för Linda är att gå över till flirt, det vill säga att visa och berätta om sina känslor för personen hon 
svärmar för, Mats, för att se om hennes känslor är besvarade. 
 

I: Men du, hur ska du göra då? 

L: Ja, du *skratt* Jag måste försöka säga nånting liksom. 

I: Du har inte sagt att du är kär i honom? 

L: Nä *skratt* Jag vet inte hur han ska reagera. 

I: Är du blyg för att säga det, eller? 

L: Ja, det är så pinsamt vet du. Man är så feg som inte kan säga liksom. 

 
På kvällen samma dag som Linda kommit på att hon nog är kär i Mats tog hon mod till sig och 
frågade om han ville titta på TV tillsammans med henne. Hon tänkte att det kunde vara ett bra 
tillfälle att säga vad hon kände även om det var svårt. TV-teamet höll sig i köket och efter att 
Linda berättat för Mats går hon ut i köket och pratar med dem. 
 

I: Hur går det Linda? 

L: *skratt* Det går nog bra för jag frågade Mats då rå där inne; Vad känner du? ”Jag vet inte”, 
då. Han visste inte vad han kände. Och nu så frågade han mig där inne; Hur länge stannar du 
ikväll? *skratt* 

I: Vad sa du då rå? 

L: Ja, hur länge vill du att jag ska stanna? ”Jag vet inte”, sa han *skratt* 

I: Det känns lite på gång liksom? 

L: Jaaa, jag tror inte riktigt han vet vad han känner heller. Det är inte lätt alla gånger.  

  

                                                 
72 Löfgren – Mårtensson s.184. 
73 Ibid. s.185. 
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Att Mats inte vet hur han ska reagera på Lindas uttalande om att hon är kär i honom får anses 
högst normalt. Han har förmodligen inte befunnit sig i svärmerifasen som Linda befunnit sig i 
innan hon berättade för honom. Däremot kan hennes berättande eventuellt få honom att komma 
in i en svärmerifas och så småningom kan de mötas med ömsesidiga känslor för varandra. Att 
någon uttrycker sina känslor för en kan innebära ett startskott för en utveckling i 
sexualiseringsprocessen.74 Följande korta dialog upprepas i avsnitt fem från det föregående 
avsnittet för att fungera som infasning till en intervju med Mats om hans och Lindas blomstrande 
”kärlekshistoria”. 

 

I: Varför är du kär i Mats? 

L: Halvarsson? 

I: Mmm 

L: Ja, han är så snygg *skratt* ja 

I: Vad är det mer då? 

L: Han har charmen *skratt* 

… 

I: Men du, har Linda sagt nånting till dig? 

M: Ja, igår. 

I: Vad sa hon då? 

M: ”Jag tycker om dig” 

I: Det var en fin komplimang ju. 

M: Ja 

I: Blev du glad, eller? 

M: Ja *ler* 

I: Vad sa du till henne då? 

M: Jag tycker om dig också. 

I: Tycker du det är pinsamt att säga till någon att man tycker om dom? 

M: Nä, i början… Det går lättare sen. Längre fram. 

 

I programmets femte avsnitt står det klart att Linda och Mats är ett par. Mats har fått fundera på 
vad han känner och kommit fram till att han också tycker om Linda. I programmet uttrycker 
                                                 
74 Löfgren-Mårtenson s.185. 
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dessutom Linda att det inte riktigt känns som att man är ihop förrän man berättar det för folk så 
hon berättar snabbt för personal och sina vänner i gospelkören och då är det ”på riktigt”. Lindas 
och Mats trevande början på ett förhållande stämmer väl in på hur det svenska samhället 
accepterar vad som är ett parförhållande. Det existerar en normsyn av tvåsamhet mellan man och 
kvinna där känslor av förälskelse eller älskande ska uttryckas dem emellan. 75 När dessa kriterier är 
uppfyllda kan de konstateras att det är ett älskande par vi har att göra med. Heterosexuell 
tvåsamhet kan vara det enda möjliga accepterade sättet för en utvecklingsstörd att uttrycka sin 
sexualitet.76 För det har tidigare konstaterats att om någon sexualitet överhuvudtaget ska yttras av 
en utvecklingsstörd bör den sammanfalla med den i samhället för tillfället mest accepterade 
formen; heterosexualitet. Om yttrandet inte skulle sammanfalla blir individen betraktad som 
sexuellt avvikande och i fallet om denna person dessutom skulle vara utvecklingsstörd innebär 
det en dubbel stigmatisering. 
 

Reflektioner 
Så här i slutet av arbetsprocessen med denna studie och diskursanalys som teori och metod 
passar jag på att ge några reflektioner på hur processen fungerat och de resultat den givit. För det 
första vill jag nämna att diskuranalys inte är entydigt i något avseende. Det finns ingen klockren 
mall för hur det är tänkt att man ska arbeta med metoden. Det finns många skolor och en stor 
uppsjö sätt att närma sig området diskurser och med detta sagt vill jag poängtera att det har varit 
en arbetsam process för mig som nybörjare med denna arbetsmetod. Att ta till sig diskursanalys 
som teori har varit enklare. Tron och tanken på att vi omgärdas av diskurser kring vilka vi skapar 
förståelse för vår omvärld kan jag absolut ställa mig bakom, men när jag själv ingår i vissa av de 
diskurser som jag behandlat i denna studie har det varit svårare att förhålla sig till vad och hur jag 
kan beskriva de diskurser som jag delvis även själv ingår i. Jag har ingen personlig erfarenhet av 
anhörigsamtal om funktionshindrade så den diskurs jag här upptäckte kunde jag mer betrakta 
”utifrån” eftersom jag inte själv ingick i den.  

När det kom till att demaskera diskurser kring kärlek, sex och relationer var det desto 
svårare att förhålla sig som utomstående forskare. Även om områdena kärlek och sex i 
kombination med funktionshindrade var nya för mig är det svårt att fjärma sig från att faktiskt 
ingå i en vardagsdiskurs som innefattar kärlek och sex och där jag ofrånkomligen redan har en del 
uppfattningar av hur det talas kring dessa ämnen. Dessutom har jag funnit det extra klurigt att 
försöka beskriva någon slags ”kärleksdiskurs” eftersom den så självklart bara uppfattas existera 
mer eller mindre överallt och hela tiden. Just därför är det så intressant att studera, men som sagt, 
betydligt svårare eftersom området är ofantligt och svårt att bryta ner till mindre delar att hantera. 
Jag har emellertid i denna uppsats försökt kasta något slags ljus på kärlek, sex och 
funktionshindrade personer gestaltas i TV och på detta vis kanske bidragit till ökad kunskap om 
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dessa ämnen. Den tidigare forskning som finns på dessa områden och som beskrivits i uppsatsen, 
Ljuslinder, Löfgren-Mårtenson och Tideman, har varit till stor hjälp för att definiera de spår jag 
funnit i materialet och har på ett distinkt sätt hjälpt mig inringa vilka diskurser som förekommit i 
”I en annan del av Köping”. 
 

Avslutande diskussion 
Då var det dags att sammanfatta och diskutera vilka resultat denna studie har givit. Syftet med 
studien var att studera innehållet i serien ”I en annan del av Köping” och därigenom undersöka 
hur programmen kan tolkas ifråga om representation. Jag ville alltså studera vad man genom 
medieformatet TV visar upp i fråga om kärlek och anhörigsamtal i programmet och vilka 
diskurser inom dessa ämnen som är synliga. Det jag ville visa med att koncentrera studien till en 
undersökning om framställning av kärlek och de medverkande i serien var hur kärlek och sex 
förhandlas i programmet i fråga om normalt och avvikande och vad det kan betyda när det 
kommer till representation. 

I min analys har jag diskuterat temana ”Anhöriga berättar” samt ”Kärlek och sex” som 
varit framträdande element i TV-programmet. Jag fann att det finns en diskurs kring hur anhöriga 
pratar om sina funktionshindrade barn och att denna präglas av termerna svårigheter och 
problem. Anhöriga bekräftar och reproducerar en samhällelig bild av funktionshindrade personer 
som en förutsatt börda som är extra svår att ha hand om. Denna diskurs har funnits närvarande i 
samhället under en lång tid och det har inte skett nya sätt att samtala om funktionshindrade för 
släktingar i andra termer än olika former av problem. Varför denna stereotyp kring 
funktionshindrade fortfarande existerar hänger sannolikt ihop med att det inte var särskilt långt 
bak i vår historia som funktionshinder och avvikelse betraktades som något som skulle avskiljas 
från övriga samhället. Institutionalisering och skambeläggning var de rådande attityderna för att 
på något sätt hantera avvikelserna och detta har sedan levt kvar in i våra dagar. 

Den andra diskursen jag kastade ljus på var den om att kärlek är mänskligt. Det är 
mänskligt att älska och denna diskurs inbegriper alla människor. Kärlek är ett mänskligt fenomen 
och överskuggar många andra diskurser med sin ofantlighet. Längtan efter kärlek och en partner 
är normalt, sett ur ett samhälleligt perspektiv. Att sökande efter kärlek representeras av en 
intellektuellt funktionshindrad hör inte till vanligheterna så därmed blir Linda i ”I en annan del av 
Köping” en ny representant för kärlekssökande och dess komponenter inom den enorma 
diskursen om kärlek. Alltså bidrar hon till att ge en röst för människor som vanligtvis inte 
omfattats av kärleksdiskursen i samma omfattning i fråga om medial representation. Detta kan 
leda till fler tolkningar och samtal av nya sätt att se på kärlek, som innefattar många olika 
samhällsgrupper.  

Via den tredje diskurs jag beskrev i min analys, otrohetsdiskursen, visade jag exempel på 
några relationer som fanns gestaltade i programmet. Dels tydliggjordes Linda och Mats relation 
till varandra dels deras interagerande med intervjuaren som gjorde att otrohetshistorien blev 
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synlig för oss tittare och sist fick vi en liten aning om hur personal och anhöriga praktiskt 
förhåller sig till de gruppboende i frågor om sex och relationer. Otrohetsdiskursen existerar 
jämsides med ett samtal kring hur personal och anhöriga gör gränsdragningar kring sex. Att 
otrohet inte är OK i samhället i stort står klart via diverse lagstiftningar och sociala och kulturella 
regler. Att otrohet inte är socialt accepterat är en vida etablerad diskurs. När det gäller 
utvecklingsstörda eller intellektuellt funktionshindrade utvidgas begränsningarna ytterligare i det 
sexuella scriptet som jag tagit upp i analysen. Enligt tidigare forskning finns en attityd att helst ska 
människor med utvecklingsstörning inte alls ägna sig åt sex och denna restriktion upprätthålls 
delvis av personal och anhöriga som talar om sex som ett risktagande snarare än något som är 
förknippat med lust och välbehag. Det framgick inte av materialet jag studerade vad personalen 
och de anhöriga sa när de talade om sex med några av personerna på gruppboendet. Det 
framgick bara ATT de gjort så, men någon djupare tolkning kan inte göras utifrån detta. 

Det fjärde samtalsklustret jag tog upp i min analys var det som handlade om att vara kär 
och att sträva efter en tvåsamhet. Olika faser av sexualiseringsprocessen beskrevs och dessa är 
alltså normala delar som fastställts för att kunna definiera talet om att vara kär och kunna förklara 
det på ett förnuftigt sätt. En naturvetenskaplig förklaring på vad det innebär att vara kär skulle 
troligen förklara fenomenet med kemiska reaktioner i kroppen, men eftersom jag varit ute efter 
en social förklaring till Lindas uttryck tycker jag att epitetet svärmeri passade bra. Att denna fas 
enligt normen ska leda fram till en tvåsamhet mellan kvinna och man upprätthåller även Linda 
med att sukta efter just en man. Via samtalen om att vara kär ger programmet återigen exempel 
på en skildring av en älskande person som är gestaltad i form av Linda.  

Gagnons och Simons begrepp ”script” har jag funnit väldigt användbart. Inte minst för 
att det sammanfaller mycket bra med det område jag studerat, TV, där manuscript ofta 
förekommer.77 De sammantagna diskurserna som finns i analysen vill jag hävda hamnar under 
diskursordningen ”det sociala samhällsscriptet”. Alla diskurserna visar hur man som människa 
bör bete sig under en regisserad social ordning i olika samhällssituationer, allt från att vara 
anhörig till att tala om kärlek, otrohet och tvåsamhet. Deltagarna i programmet skildras med 
värme och bilden som ges är att de lever under likartade vardagliga förhållanden och med 
liknande vardagliga lycko- och orosmoment som vi som tittar.  

En övergripande observation som jag gjort under studien av dokumentärserien ”I en 
annan del av Köping” är att det snarare är de medverkandes personligheter och förehavanden 
som står i centrum än deras funktionshinder. Det är inte en traditionell dokumentär som brukar 
fokusera på utsatthet och problem eller, som tidigare forskning har visat, att fallet är att 
funktionshindrade framställs i kombination med mindre positiva ordalag i bland annat TV:s  
nyhetssändningar.78 Den föraning jag hade om att serien stod för någon slags förändring av sätt 
att skildra funktionshindrade personer i svensk TV, visade sig alltså stämma. I stället för att 
fokusera på funktionshindren och använda negativt språk kring dessa, lyftes personligheter och 
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78 Ghersetti s.38. 
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personerna bakom funktionshindren fram. Att serien tolkats på detta sätt hänger givetvis ihop 
med tolkningen av vilken genre programmet tillhör. Den är rubricerad av TV4 och 
producenterna som en dokumentärserie men med den framställning som ges är den snarare en 
hybrid mellan dokumentär och underhållning. Vilken genre ett program har spelar roll för hur det 
kommer att tolkas. Mina tolkningar får antas bottna i hur programmet gett bilder av saker och 
ting med ett visst syfte att förutom att informera, även underhålla.  

Trots den positiva skildringen av de medverkande i serien är det hela dock inramat av 
faktumet att de bor på ett gruppboende tillsammans. Denna levnadsform är förknippad med 
omsorg och speciella behov och hör inte till de vanligaste sätten att leva i Sverige idag. Dessutom 
uppfattar jag att gruppboende är specifikt på ytterligare ett sätt. Vi som tittare får tillträde till en 
sluten social värld som gruppboendet representerar. Trots att de medverkande interagerar med 
”verkligheten” utanför gruppboendet är deras livsvärld mer begränsad än för en vanlig person. 
Jag tänker bland annat på möjligheterna att själv transportera sig och vara autonom vilket är 
aspekter av vardagslivet som de gruppboende i Köping inte till fullo kan avnjuta.  

I avsnittet av denna uppsats om tidigare forskning och tankar om kärlek och sex, 
nämnde jag att när det kommer till fortplantning och föräldraskap i kombination med 
utvecklingsstörning har en del dilemman rests. Historien har bidragit till att det idag fortfarande 
finns en negativ syn på utvecklingsstörda personer, deras rätt och möjligheter till reproduktion. I 
serien som studerats i denna uppsats talas det aldrig om föräldraskap eller familjebildning. Att 
ämnena kärlek, sex och tvåsamhet är tydligt behandlade behöver givetvis inte innebära att nästa 
steg skulle handla om att behandla ämnena barn och familjebildning, trots att dessa oftast 
förknippas med varandra. Trots att lust och könsdrift finns hos personer med funktionshinder är 
frågan om att kunna genomgå en graviditet och sedan ansvara för ett barn, områden besläktade 
med oro.79 Sannolikheten att även barnet skulle få någon typ av funktionshinder gör att mognad 
och ansvarstagande blir än viktigare vid omsorg om detta barn.80 Detta medför att omgivningen 
är allmänt restriktivt till intellektuellt funktionshindrade och föräldraskap. Drömmar om barn och 
familj tas inte upp i ”I en annan del av Köping”, kanske är detta just ett sätt att säga vad jag nyss 
har sagt. Genom att inte behandla området i serien har de medverkande och intervjuaren antagit 
diskursen om att barnalstring och funktionshinder inte är fullt socialt accepterat. Diskursen om 
tabu för funktionshindrade att bilda familj är outtalad men, tror jag, existerande eftersom man i 
serien snuddar vid angränsande ämnen som sex och relationer. 

Jag har uppfattat det som, och finner det beklagansvärt, att en generell syn på 
funktionshindrade och deras roll i samhället som avvikande reproduceras av Ljuslinder och 
Ghersetti. Trots att Storm och Särnholm försöker leverera en bild av humor och glädje kring 
porträtteringen av olika publikers tolkningar av TV-serien ”I en annan del av Köping”, 
framträder ändå en negativ utgångspunkt av gruppen funktionshindrade. Att denna studie skulle 
vara annorlunda törs jag inte utlova, men jag vill åtminstone uppmärksamma att utgångsläget för 

                                                 
79 Löfgren – Mårtenson s.189. 
80 Ibid. s.190. 



 31 

studier av funktionshinder ofta är ett underläge och detta tillstånd reproduceras allt som oftast i 
form av en diskurs att tala om funktionshindrade personer eftersom det är svårt eller ej tillräckligt 
motiverat att hitta andra sätt att tala kring denna grupp. 

Det som är i störst behov av att studeras är det som kallas ”normen”. Att studera det 
som många anser vara förgivet kan vara ett sätt att urskilja det som inte ges utrymme. Att tala om 
något blir som tidigare sagts ett sätt att inte säga något annat. Det som inte sägs kan vara föremål 
för djupare analys för att därmed få en förståelse för en hel kontext. Att studera en 
kärleksdiskurs, som är nästintill tagen förgivet, kan vara ett sätt att uppmärksamma variationer 
inom densamma. Som det ser ut nu ingår kärlek i en stor övergripande diskursordning; ”det 
sociala samhällsscriptet”. Jag tror det kan vara nyttigt, om än svårt, att bryta ner kärleksdiskursen 
för att urskilja flera typer av uttryckssätt på kärlek och inte minst sex. Detta är något för framtida 
forskning att sätta tänderna i. 

Jag uttryckte under rubriken ”Forskarens roll” att diskursanalytisk forskning kan ses 
som ytterst relativ. Det som emellertid legitimerar den är dess starka förhållning till tidigare 
forskning. Denna uppsats anser jag har funnit stort stöd i tidigare forskning om TV och 
funktionshinder och dessutom ytterligare bidragit till en kontinuitet inom detta område. Genom 
att bygga på ett historiskt perspektiv kan det undersökas vilka sociala konsekvenser olika 
diskursiva framställningar får. Om några år kan diskurser ha förändrats och då har forskningen 
hjälp till att ge ett fönster till historien för att se när och var förändringar ägde rum.  

 
Efter denna studies genomförande skulle jag vilja ställa några avslutande frågor med hjälp av 
Stuart Hall: 
 

What are the typical forms and representational practices which are used to represent 
‘difference’ in popular culture today, and where did these popular figures and stereotypes come 
from? [...] [H]ave the repertoires of representation around ‘difference’ and ‘otherness’ changed 
or do earlier traces remain intact in contemporary society?81 

 
Vilka praktiker är typiska för att representera ”annorlundaskap” i populärkultur idag? Varifrån 
kommer dessa stereotyper? Har det skett en förändring av representation kring ”avvikelse” och 
”annorlundaskap” eller finns det spår kvar från tidigare epoker i dagens samhälle?  

Jag kan inte tala för populärkultur i stort men när det gäller ”I en annan del av Köping” 
som en populärkulturell yttring vill jag hävda att den gör en ansats för att inte representera 
annorlundaskap. Serien vill snarare påvisa likheter, dock med hjälp av personer som fortfarande 
betraktas som annorlunda, men serien lyckas ändå relativt bra med sitt förmodade uppdrag. 
Stereotyper är något som är långlivat och just i fallet funktionshindrade som stereotyperade har 
det att göra med faktiskt avskiljning från samhället som fortfarande ligger nära i tid och behöver 
ytterligare tid för att försvinna. Det finns fortfarande mycket historia kvar i sättet vi betraktar 

                                                 
81 Hall s.225. 
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”avvikelse” och ”annorlundaskap”. I synnerhet har det visat sig att kärlek och sex är känsliga 
områden att behandla i samband med utvecklingsstörning, men kanske är ”I en annan del av 
Köping” ett steg på vägen mot nya förhållningssätt och framställningar som visar en ny skildring 
av en kär människa? 
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