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Abstract/Sammanfattning 
Hur uppfattar en grupp med yrkeserfarenhet av funktionshindrade personer respektive en 

studentgrupp som studerat livsvillkor för olika samhällsgrupper, dokumentärserien ”I en 

annan del av Köping”? Detta är utgångspunkten i denna uppsats som är en receptionsanalys 

med två fokusgrupper avseende stereotypa föreställningar, representation, normalitet och 

avvikelse i samtal kring uppfattningar och tolkningar av programmet ”I en annan del av 

Köping”. Till viss del berörs även medias, och i detta fall TVs, roll som producent och 

reproducent av verkligheten.  
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion  

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. Allt återgivande i TV inbegriper ett urval av vad eller vem som ska tas med eller inte, 

vad som är viktigt eller inte. ”Dessa val, och TV-mediets specifika karaktär, gör att det är 

särskilda aspekter av de händelser som återges som kommer att betonas. Andra aspekter ses 

som underförstådda eller utelämnas helt. Därigenom kan TV:s återgivningar göra vissa sätt att 

förstå en händelse troligare än andra, medan andra sätt försvåras eller förhindras. Som TV-

tittare är vi inte stöpta i samma form. Vi har olika sociala och kulturella erfarenheter, som gör 

att vi inte tolkar ett TV-program … på ett och samma sätt.”2  Aspekterna om mediernas 

”makt” reser också frågan om hur medierna förhåller sig till minoriteter i samhället och 

huruvida synliggörande är en viktig del för ett samhälle är eller bör vara präglat av jämlikhet 

och mångfald. Vi som tittare tolkar inte medietexter på exakt samma sätt, detta gör det 

intressant att utforska om det finns dominerande sätt att tolka en text eller att se på hur många 

olika sätt det finns att tolka en text. 

Denna uppsats kommer att handla om dokumentärserien ”I en annan del av Köping” 

och hur den uppfattats av två olika fokusgrupper. Serien har sänts i två säsonger under våren 

2007 samt våren 2008 i TV4 och har fått stor uppmärksamhet. År 2007 vann programmet det 

svenska tevepriset Kristallen för årets dokumentärprogram samt årets program.3 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. Programmet har 

                                                 
1 Stig Hadenius, Lennart Weibull, & Ingela Wadbring (2008) Massmedier: Press, radio och TV i den digitala tidsåldern, 
Stockholm s.332. 
2 Göran Eriksson (2000) ”Receptionsanalys” i Metoder i kommunikationsvetenskap, Mats Ekström & Larsåke Larsson, 
Lund s.272f. 
3 http://www.kristallen.tv/arkiv_316/, tillgång 2008-09-09 kl.12.50 
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kategoriserats som dokumentärprogram 4 , jag tror dock att det kan finnas anledning att 

diskutera denna kategorisering vid undersökningen av programmen och då främst med hjälp 

av begreppet genre. Fokusgruppernas uppfattningar och reaktioner på skildringen av 

vardagsrealism för några funktionshindrade personer i Köping och deras samspel med de 

personer som producerar serien finner jag intressant att titta närmare på. Vad är det som gör 

att fokusgrupperna uppfattar ”I en annan del av Köping” som de gör och anser de att det är ett 

annorlunda program i fråga om skildring av funktionshindrade jämfört med tidigare TV-

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 och hur detta uppfattas av tittarna. 

 

     1.2. Syfte och frågeställningar  

Syftet är att undersöka hur två olika grupper uppfattar/tolkar framställningen av 

funktionshindrade i ”I en annan del av Köping”.  

- Hur uppfattar/tolkar grupperna att de medverkande i programmet framställs?  

- Finns diskussioner om normalitet och avvikelse i beskrivningar av programmet och de 

medverkande? 

- Finns det likheter/skillnader mellan fokusgruppernas tolkningar? 

 

     1.3. Disposition 

Under rubrikerna Teori och Tidigare forskning redogör jag för min teoretiska utgångspunkt 

med tillhörande begrepp. Vidare ger jag en beskrivning av tidigare forskning inom liknande 

fält.  

                                                 
4 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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Material och Metod är avsnittet där jag redogör för materialet jag använt, vilka avgränsningar 

jag gjort och varför. Här återfinns även en redogörelse för den metod jag har använt mig av 

under studien. 

Undersökning och analys är uppsatsens huvuddel och här beskrivs utvalda delar från 

intervjuerna och tolkningar av dessa under olika rubriker. 

Avslutningsvis kommer jag att reflektera kring arbetsprocessen och de resultat studien har 

givit under rubrikerna Avslutning, Slutsatser och Diskussion. 

 

2. Teori och tidigare forskning 
 

2.1. Teorier och begrepp

Nedan kommer jag att förklara några av de begrepp som är centrala i den här studien. Det 

första och mest ofrånkomliga är funktionshinder, som är ett brett begrepp. Det innefattar ett 

brett spektrum: en bruten arm, hjärtfel, diabetes, hjärnskada, synfel, hörselskada o.s.v. Skadan 

som innebär ett funktionshinder kan vara medfödd eller ha inträffat senare i livet.5 Ungefär 

var femte person i Sverige har en funktionsnedsättning som påverkar det dagliga livet.6  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 och dessutom fysisk 

rörelsehindring.  

Två begrepp som också 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.7 Denna typ av syn på normalitet kopplar jag i detta sammanhang till 

media och i detta fall TV som producent och reproducent av ”verkligheten” och yttringarna i 

den. Det går även att se på normalitet som individuell eller medicinsk. Detta betyder att en 

                                                 
5 www.socialstyrelsen.se/NR/... /7665/200713134.pdf, tillgång 2009-05-13  
6 http://www.hso.se/pressrum2/Kort-om-Handikappforbunden/, tillgång 2009-05-13 
7 Magnus Tideman (2000) Normalisering och kategorisering: om handikappsideologi och välfärdspolitik i teori och praktik för 
personer med utvecklingsstörning, Stockholm s.53. 
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individ är ”normal/frisk” då den inte är avvikande eller sjuk. Om någon är avvikande från det 

normala krävs behandling för att uppnå normalitet.8

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.9

 

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 

av språk och associationer som vi definierar vår omvärld med. I min analys har jag studerat 

hur fokusgrupperna talar kring de utvalda avsnitten av ”I en annan del av Köping” och utifrån 

detta försöker jag förstå varför de talar om programmet som de gör. Det finns inga fasta 

betydelser eller ”sanningar” för hur saker ska förstås, men det finns ofta dominerande sätt att 

förstå saker. 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. Ännu ett 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?10

 

Hall skriver; ”Stereotyping reduces people to a few, simple, essential characteristics, which 

are represented as fixed by Nature.” 11  Enligt Ljuslinders tolkning av sociologen Emile 

Durkheim, måste vi människor differentiera och kategorisera varandra för att kunna 

                                                 
8 Tideman s.53. 
9 Stuart Hall (1997) ”The work of representation” i Representation: cultural representations and signifyng practices, edited by 
Stuart Hall, London s.61. 
10 Stuart Hall (1997) ” The spectacle of the ’other’ ” i Representation: cultural representations and signifyng practices, edited by 
Stuart Hall, London s.225. 
11 Ibid. s.257. 
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organisera vårt samhälle. På detta sätt ges saker och ting en mening utifrån hur de skiljer sig 

från varandra.12 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.13 Hall 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. Begreppet stereotypering 

är dels aktuellt vid diskussion kring det format som ”I en annan del av Köping” har och dels i 

sättet som fokusgrupperna talar om programmet och dess innehåll. 

Vid en studie av och om ett TV-program och hur det emottas av publiken blir 

begreppet genre aktuellt. Tolkningar som görs är nämligen till stor del beroende av vilken 

genre medietexten uppfattas tillhöra. ”En genre är en typbestämning av en text.” 14  

Exempelvis är TV-program ofta genrebestämda och den studerade serien i denna uppsats är 

definierad som dokumentärserie. En genre kan sägas vara en uppsättning texter som har 

likartad struktur och/eller ämnesinnehåll.15 Vid analys av en medietext blir genren central 

eftersom den ”tillhandahåller … ett slags ramverk, och en medvetenhet om den är följaktligen 

av vikt för alla analyser.”16 Att ”I en annan del av Köping” är definierad som dokumentär kan 

få betydelse för hur den uppfattas. Dessutom tolkas programmet annorlunda om det inte 

uppfattas som en dokumentär vilket jag kommer att återkomma till i analysen. Hursomhelst är 

en genretext en ”arena för produktion och förhandling av representationer, betydelser och 

identiteter.”17 Genrer står i någon mening för upprepningar och stereotypering, men detta är 

på intet sätt en given reproduktion. Genrer kan snarare anses vara mycket flexibla och 

genregränser tenderar ofta att förhandlas och upplösas. Genrebegreppet i stort handlar om 

texters relationer till andra texter. Detta brukar med ett bredare begrepp kallas 

intertextualitet.18

                                                 
12 Ljuslinder s.22. 
13 Hall s.258. 
14 Simon Lindgren (2005) Populärkultur – teorier, metoder och analyser, Malmö s.92. 
15 Lindgren s.92. 
16 Ibid. s.93. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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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.19 Detta kan lätt leda till att redan befästa stereotyper reproduceras och 

överförs till kommande generationer.20 Värt att tänka på är 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 och istället för att stereotypera enbart typifiera grupper. 

 

     2.2. 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 funktionshinder och 

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. 21  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 

                                                 
19 Ljuslinder s.22. 
20 Mats Hilte (1996) Avvikande beteende – en sociologisk introduktion, Lund s.23. 
21 Storm & Särnholm s.54. 

 9



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.22 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 

utan funktionshinder lever sina liv på ett liknande sätt.”23 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 

funktionshinder, handikapp, funktionshindrade personer eller andra syskonbenämningar.”24 

Ljuslinder konstaterade att ett viktigt motiv till hennes undersökning var ”att 

medierepresentationer av funktionshinder, handikapp och funktionshindrade personer inte 

tidigare studerats i Sverige.”25  

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.” 26  Ljuslinder kommer dessutom fram till att 

funktionshindrade sällan skildras som unika individer utan snarare som representant för en 

grupp, ”De funktionshindrade”. 27  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 
                                                 
22 Storm & Särnholm s.54. 
23 Ibid. s.55. 
24 Karin Ljuslinder (2002) På nära håll är ingen normal. Handikappdiskurser i Sveriges Television 1956-2000, Umeå, s.10. 
25 Ljuslinder s.11. 
26 Ibid. s.32. 
27 Ibid. s.128. 
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betydande egenskap. 28  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.29 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. 

I min egen tidigare studie, I en annan del av mediebruset (2009) har jag gjort en 

diskursanalys av programmet ”I en annan del av Köping”. Syftet med studien var att studera 

innehållet i programmet och därigenom undersöka hur programmet kan tolkas i fråga om 

representation. Jag ville uppvisa vilka diskurser som genom programmet blev synliga. Allting 

vi förstår och talar om gör vi genom diskurs. Det finns diskurser om allt i vår omvärld som är 

utgångspunkter för hur vi överhuvudtaget uppfattar och förstår saker. Enkelt uttryckt kan en 

diskurs förklaras som ett sätt att tala om ett visst fenomen. Den första upptäckten som gjordes 

var att en diskurs om anhörigsamtal fanns närvarande. Denna diskurs handlade om hur 

anhöriga pratar om sina funktionshindrade barn och att detta 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. Den andra mycket 

uppenbara diskursen som fanns närvarande var en diskurs som jag valt att kalla 

”kärleksdiskursen”. Det är mänskligt att älska och denna diskurs inbegriper alla människor. 

Kärlek är ett mänskligt fenomen och överskuggar många andra diskurser med sin ofantlighet. 

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 

                                                 
28 Ljuslinder s.128. 
29 Marina Ghersetti (2007) Bilden av funktionshinder. En studie av nyheter i Sveriges Television, Göteborg, s.3. 
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hon till att ge en röst för människor som vanligtvis inte omfattats av kärleksdiskursen i samma 

omfattning i fråga om medial representation. 

 

3. Material och metod 
 

3.1. Material och avgränsningar  

”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.”30  

 

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. 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. Dessutom finns en intervjuare med bakom kameran som ibland ställer frågor och 

interagerar med de medverkande. 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 bror Filip Hammar, känd journalist från kanal 5, ville visa hur 

funktionshindrade lever, något han själv var insatt i, men hade en uppfattning inte getts utrymme 

i media. 31   

Inför studien tittade jag översiktligt igenom de sex avsnitten i första säsongen av ”I en 

annan del av Köping”. För min receptionsanalys valde jag ut avsnitt 1 och avsnitt 4 för närmre 

analys. Avsnitt 1 är enligt min tolkning ett introducerande avsnitt till serien, dess karaktärer och 

vad den kommer handla om fortsättningsvis. I avsnittet bowlar alla på gruppboendet 

tillsammans, Linda går till hårfrisörskan, Mats går till tandläkaren och allesammans går på 

länsdans i Folkets park. Avsnitt 4 befinner sig i mitten av serien och inleds med en 

sammanfattning om vad som har hänt hittills i serien och fortsätter sedan på de huvudsakliga 

ämnena som togs upp i sammanfattningen. Det som serien främst kretsat kring fram till detta 

avsnitt är Lindas sökande efter kärleken. I avsnitt fyra får vi även se Mats på körskolan 

tillsammans med sina föräldrar och kontaktperson Jonas under en handledarutbildning för 

                                                 
30 http://www.tv4.se/1.320144, Fyra vänner i en annan del av Köping, tillgång 2009-04-27 
31 Storm & Särnholm s.34. 
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körkort. Ett annat inslag är Torbjörn och hans kollega Björn som rensar rabatter kring 

dagcentret. Mats och hans kollega Sune är också ute på vaktmästaruppdrag i samma avsnitt. 

Vidare visas en utflykt med kubbspel, Mickes födelsedagsfirande och avslutningsvis får vi se en 

TV-kväll på gruppboendet där Linda berättar om sina känslor för Mats. Jag valde avsnitt 1 och 4 

eftersom jag tyckte att de innehållsmässigt gav ett bra underlag för diskussion kring 

representation av funktionshindrade i TV vilket är syftet med studien. 

Studien har utförts med två olika fokusgrupper. Den första består av personal, fyra 

personer, som jobbar på gruppboende och således har erfarenhet av den miljö som skildras i den 

studerade TV-serien även om den naturligtvis inte kan antas vara exakt likadan. Det var 

emellertid deras yrkeserfarenhet av funktionshinder och gruppboende som gjorde att jag valde 

denna grupp för att tolka deras uppfattningar av TV-programmet. Den andra gruppen består av 

tre personer som är studenter som har studerat livsvillkor och olika samhällsgrupper. Jag valde 

att ha med dessa personer i min studie eftersom jag tänkte mig att deras förmodade akademiska 

tolkningar och vana kring att diskutera olika perspektiv och samhällsgrupper skulle ge intressanta 

tolkningar av programmet. Den tidigare forskning som gjorts på detta område, och återfinns i 

korthet i början av denna uppsats, har använt andra kriterier för sina fokusgrupper. Jag ville 

därför bidra med något nytt och inte upprepa tidigare studier. 

 

     3.2. Metod 
3.2.1. Generellt om metoden  

Syftet med metoden receptionsanalys, som är min metod i denna studie, är att undersöka, 

försöka förstå och tolka de olika sätt som TV-tittare möter medietexten.32 Detta kräver även 

en noggrann analys av själva medietexten för att synliggöra de meningsskapande element som 

den innehåller samt även vara medveten om TV-tittarnas skilda sociala och kulturella 

erfarenheter som kan vara avgörande för deras tolkningar. Receptionsforskning vill både 

betona vikten av en grundlig analys av medietexten såväl som en analys av tittarnas 

tolkningar.33  

Receptionsanalysen utvecklades som en kritik till effektforskningen som utgick från 

en linjär tankemodell där kommunikation betraktades som överförande av meddelande från 

                                                 
32 Eriksson s.273. 
33 Ibid. 
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sändare till mottagare. 34  Effektforskarna fokuserade på i vilken utsträckning meddelande 

påverkade eller förstärkte attityder, kunskaper och/eller beteenden, alltså vilken effekt det har 

på mottagarna. Meddelandet ansågs ha ett fixerat innehåll som gav effekter som forskarna 

kunde mäta. Receptionsforskarnas uppfattning av kommunikation ser något annorlunda ut. De 

utgår från att kommunikation är produktion av mening. Det viktiga för receptionsforskning är 

att studera processen där mottagaren tar del av meddelandet. Utgångspunkten är att det i detta 

möte finns olika möjligheter till meningsskapande och detta är beroende av uttolkarens 

sociala och kulturella erfarenheter.35

För att genomföra min receptionsanalys har jag använt mig av fokusgrupper. 

”Fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett 

ämne som bestämts av forskaren.”36 En tid och plats för en gruppträff bestäms på förhand och 

forskaren har för detta tillfälle förberett en intervjuguide med ämnen som ska behandlas efter 

studerandes av medietexten. De fokusgruppsintervjuer jag genomfört för denna studie har haft 

karaktären av så kallade ostrukturerade fokusgrupper. Detta innebär att intervjuguiden bestått 

av breda områden som intervjun tänkt avhandla.37 Eftersom syftet med studien är att se hur 

olika tittare uppfattar ”I en annan del av Köping” anser jag fokusgruppsintervjuer vara en 

mycket bra metod. Med denna metod kan jag studera tittarnas omedelbara reaktioner i 

anslutning till mötet med medietexten samt att de medverkande i fokusgruppen kan diskutera 

med varandra och lyfta fram flera tolkningsaspekter. 

 

     3.2.2. Metodens tillämpning  

För att komma i kontakt med mina fokusgrupper har jag använt mig av en bekant som 

fungerat som ”gatekeeper” 38  till den första fokusgruppen som bestod av personal på ett 

gruppboende, två män och två kvinnor i varierade åldrar mellan 56-26 år. Jag fungerade själv 

som gatekeeper till min andra fokusgrupp eftersom jag själv kommer från en utbildning som 

präglats av studier kring livsvillkor och samhällsgrupper. Denna grupp bestod av tre kvinnor i 

25-årsåldern. Vid respektive intervjutillfälle inledde jag med att fråga om grupperna hade sett 

programmet när det gick på TV för två år sedan. Detta frågade jag för att få en uppfattning av 

                                                 
34 Eriksson. s.275. 
35 Ibid. s.276. 
36 Victoria Wibeck (2000) Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, Lund s.23. 
37 Ibid. s.63. 
38 Martyn Hammersley & Paul Atkinson (2007) Ethnography – principles in practice, New York s.48. 
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vilken relation gruppmedlemmarna skulle kunna tänkas ha till programmet på förhand. Alla 

hade sett några avsnitt var men var inte helt insatta i seriens innehåll. Båda 

fokusgruppsintervjuerna skedde på söndagskvällar med några veckors mellanrum. Vi tittade 

först gemensamt på avsnitt 1 och 4 av programmet och sedan följde en cirka 30 minuter lång 

diskussion/intervju som spelades in med diktafon. Den första intervjun ägde rum i min 

gatekeepers hem, vilket jag fann positivt eftersom jag inte tidigare varit i kontakt med 

personerna i denna fokusgrupp utan det var min gatekeeper som var länken till dem. Att 

utföra studien i någons hem känns också mer gemytligt än om den skulle utföras i en av 

universitetets lokaler. Jag tror också att det underlättar för de medverkande i fokusgruppen om 

de befinner sig i en bekväm miljö med någon de tidigare haft kontakt med.39  

Min andra fokusgruppsintervju ägde rum i mitt eget hem. Eftersom jag var bekant 

med deltagarna i denna grupp tror jag även här att det var ett bra och bekvämt sätt för alla att 

genomföra studien i en trygg miljö. Dessvärre bestod min andra grupp av en färre person än 

den första gruppen på grund av sjukdom. Enligt Wibecks rekommendation bör en fokusgrupp 

bestå av minst fyra personer40, men med tanke på denna studies omfattning tror jag inte att 

antalet personer i grupperna spelade någon större roll. Dessutom var den fjärde medlemmen i 

den första fokusgruppen i princip passiv under hela intervjun förutom vid några enstaka 

samtyckande ”Mmm” eller ”Ja” med de andra i gruppen. Inför båda intervjutillfällena 

förberedde jag en intervjuguide med utvalda områden som jag ville att grupperna skulle 

diskutera kring. Områdena var: uppfattning av de medverkande i programmet, uppfattning av 

interaktionerna mellan huvudpersonerna och yrkesmänniskorna de mötte i programmet, 

programmets genre och programmet som verklighetsskildring.  

Min ambition som forskare var att förhålla mig så passiv som möjligt under 

diskussionerna för att låta grupperna själva sköta diskussionen. 41  Min roll i de olika 

diskussionerna visade sig dock skifta mellan de olika grupperna. Den första gruppen var mer 

lågmäld, så där nödgades jag ta en mer aktiv roll för att få igång diskussionen. Jag som 

forskare och moderator har endast gått in i enstaka fall med frågor när jag upplevt att det blivit 

tyst länge eller när jag upplevt att aspekter av ett område inte behandlats tillräckligt.  Den 

första gruppen bestod av en person som tog en mer dominant roll i gruppen och ”vågade” tala 

                                                 
39 Wibeck s.31f. 
40 Ibid. s.50. 
41 Wibeck s.71. 
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mer än de andra.42 En förklaring till varför det förhöll sig på detta vis i den första gruppen kan 

troligtvis bero på att personerna i gruppen kanske inte kände sig helt förtrogna med 

intervjusituationen och dessutom att det var stor åldersskillnad mellan deltagarna samt att de 

var av olika kön vilket innebär olika erfarenhet och med ett genusperspektiv traditionellt ett 

underordnat talutrymme för kvinnor. Den andra gruppen bestod enbart av unga kvinnor, vilket 

var ett medvetet val från min sida, efter erfarenheten från den första gruppintervjun. Detta för 

att försöka få en så allsidig tolkning av programmet som möjligt. Det är omöjligt att få med 

alla dimensioner av programmet med att enbart se på två avsnitt, men jag har tolkat att 

diskussionerna som följde förhåller sig till funktionshinder och medierepresentation allmänt 

sett och detta anser jag kan ge ett bredare perspektiv på hur program som ”I en annan del av 

Köping” kan uppfattas. 

 

4. Undersökning och analys  

Utifrån de fyra huvudområdena i intervjuerna har jag skapat fyra rubriker under vilka jag 

jämför de båda fokusgruppernas tolkningar av programmet. De fyra analysrubrikerna är 4.1 

Framställning, 4.2 Bemötande, 4.3 Genre och 4.4 Verklighet?. Jag kallar den första gruppen 

personalgruppen och den andra gruppen studentgruppen. Medlemmarna i grupperna har getts 

fingerade namn för att ge de medverkande anonymitet.  

 

4.1. Framställning 

Ett generellt drag hos båda fokusgrupperna är att de uppfattat programmet som väldigt 

positivt. Handikappen och svårigheterna har ingen stor del. Karin i studentgruppen säger: 

  

Hela serien känns ju väldigt såhär positiv, man blir ju glad när man tittar på det. Dom har ju 
glad musik i bakgrunden. Man sitter ju och ler väldigt mycket. 

Marie fortsätter: Ja, speciellt eftersom det inte är svårigheter som lyfts fram. 

 
Även Åke i personalgruppen uttrycker hur han uppfattar att framställningen av personerna i 
programmet ser ut: Det är väldigt positivt framställt på något sätt. 
Göran i samma fokusgrupp säger: Det blir ju lättsamt. Man skrattar för att det blir kul och 
underhållande och det är klart att det blir meningen med att göra ett program. 

                                                 
42 Wibeck s.47 & 126. 
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Även personalgruppen har uppfattat att funktionshindren inte står i centrum i programmet. 
 

Åke: Man får ju inte känslan av att man utnyttjar deras handikapp ändå.  

Forskare: Nä 

Åke: Tycker jag inte. Det är ju ändå fyra unika människor det där. 

Forskare: Mmm 

Åke: Det måste man ju säga, det överraskade mig lite. 

Göran: Dom blir liksom människor så på något sätt. 

 

I båda grupperna beskrivs även programmet och dess medverkande i termer av värme. Marie i 

studentgruppen säger: Det är lite varmt på något sätt. 

Både Åke och Göran använder sig av begreppet värme och närhet för att beskriva hur de 

medverkande skildrats och den uppfattning de fått av skildringen. Åke talar specifikt om 

Tobbe och den pajasroll han givits i serien: Dom har ju gjort det skickligt för man känner en 

himla värme för honom. 

Göran förklarar att pratet om kärlek i programmet kan länkas till personliga erfarenheter:  
 

Det är klart det gör att man känner en närhet till dom. Det funkar ju väldigt bra 
programmet. Det gör det.  

I båda grupperna pratade vi om att Linda var speaker för programmet och vad det kan betyda. 

I båda grupperna är man överens om att det är mycket bättre att Linda är berättare i 

programmet än en ”vanlig” person. 

 

Marie: För skulle det vara en annan … Det är jättedumt att säga, men liksom en icke 
förståndshandikappad, eller vad man ska säga. Då skulle det bli så himla mycket … 

Hanna: Dokumentärt? 

Marie: Ja dokumentärt och lite sådär, ”här kommer vi och filmar”. Det skulle bli så här ”vi” 
och ”dom” så himla mycket. 

Marie: Det blir väldigt mycket mer… även om det kanske inte förhåller sig så i 
verkligheten, men man ges ju känslan av att det är en av ”dom” som berättar för sig själv 
liksom. 

 

Såhär gick resonemanget i personalgruppen: 
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Johanna: Det är bättre det än att en normal person som säger. 

Forskare: Varför det? 

Johanna: Alltså då blir hon … vad säger man? Hon blir … 

Åke: Språkrör 

Johanna: Jaa, hon blir med i det hela så att säga.  

Göran: Det är ju inte så mycket att man tittar på dom utifrån. 

Johanna: Jaa […] Jag tycker det känns bra. Alltså dom blir inte […] Nä, men då kan dom ju 
prata för sig själva. Folk har ju säkert pratat om dom ändå … förut i livet så att säga 

Göran: Det blir ju ett samtal med en som tittare. Och det är klart det är stor skillnad om det 
är hon som pratar eller om det är någon som skulle säga; ”Ja, nu ska vi gå in och titta. Här 
är det fyra stycken och den ena är si…” Liksom, det blir lite så där undervisningsmässigt, 
men det är klart … man kommer in liksom lite mer nära … Närmre relation. 

 

Varför är det bra att Linda är speaker för programmet? Enligt fokusgruppernas tal om det 

uppfattar jag att de anser att Linda blir taleskvinna för sig själv och sina vänner och det är att 

föredra framför någon utifrån som definierar de medverkande på gruppboendet i Köping. På 

detta sätt skulle ett tydligare ”Vi” och ”Dom” reproduceras.  

Är uppfattningen om programskildringen som väldigt positiv beroende av att detta är en 

ovanlig skildring av funktionshindrade? Kanske. Marie uttrycker att hon uppfattat att ämnen 

tagits upp i programmet som inte vanligtvis brukar förknippas med funktionshindrade 

personer och detta har synliggjort nya perspektiv att se på dessa ämnen i relation till 

”intellektuellt funktionshindrade”.  

 

Marie: Alltså det är inte deras sjukdomsbild, eller vad man ska säga som gestaltas. Det är 
inte så här: ”Nu ska vi följa med på läkarkontroll och de får medicin”… Utan dom hittar på 
saker och så här. Och sen mycket tror jag att det är aspekter som man nog inte har tänkt på 
annars när det gäller sådana här personer, personer med något slags handikapp. Till 
exempel att hon Linda pratar om kärlek och det kom in sex också så där. Det är inget som 
kanske är vanligt att det lyfts fram i sådana sammanhang liksom. 

 

Jag tycker att Hanna i studentgruppen på ett bra sätt sammanfattar en slags consensusåsikt för 

båda grupperna om vad programmet egentligen framställde.  

 

Hanna: Som skildring av funktionshinder tycker jag egentligen… alltså det känns inte som 
att det är funktionshindret som skildras. Så egentligen blir det irrelevant. Utan det känns 
snarare som en skildring av olika individer som lever på ett annat sätt än… det är klart, 
visst fokus finns det ju på till exempel då Mats och körkortet. Man uppfattar att det finns 
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vissa hinder så där, men överlag i de avsnitten vi såg känns det mer som att det är fokus på 
deras personligheter och deras liv än deras handikapp. 

 

Vad som kan konstateras är att fokusgrupperna noterat att programmet innehåller många 

positiva element, funktionshindren ges inget nämnvärt utrymme och genom att Linda getts 

rollen som berättare har hon också tagit makten över att tala om sig själv i stället för att bli 

stereotyperad som annorlunda av någon utomstående. Dessutom verkar programmet också stå 

för en ny typ av skildring av funktionshindrade personer i relation till ämnen som tidigare inte 

tagits upp i samband med handikapp. 

 

4.2. Bemötande 

I respektive fokusgrupp diskuterades hur de medverkande bemöttes av dels intervjuaren samt 

av människor utanför gruppboendet. Scener som diskuterades från programmet var när Linda 

var hos hårfrisörskan och Mats var hos tandläkaren.  

 

Marie: Det märks ju ändå ganska stor skillnad om man tänker på den personen som 
intervjuade dom,  hade ju faktiskt precis som du säger [syftar på vad Hanna tidigare sagt 
om att hon tyckte att intervjuaren hade ett neutralt sätt att ställa frågorna på] en ganska så 
vanlig ton och det var ändå ganska vanliga frågor. 

Karin: Ja 

Marie: Medan man hörde till exempel när hon var hos frisören… 

Hanna: Mmm 

Marie: … hur en annan ton användes. Det var som ”prata-med-ett-barn-tonen” liksom. 

Karin: Ja 

Marie: Ja, men: ”Du blir fin nu” och lite förringande liksom. 

Karin: Ja 

Marie: Men däremot han som ställde intervjufrågorna gjorde ju inte det, på ett sånt sätt. 

Karin: Nä 

Hanna: Nä, men det är samma som när Mats var hos tandläkaren och de pratade om liksom: 
Brukar du bjuda upp dom du inte känner? – Det tycker jag är modigt.  

Karin: Mmm 

Hanna: *skratt* Det har inte jag råkat ut för i alla fall, eller vad man säger. 

Karin: Nä, dom var väldigt engagerade.  
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Marie uppfattade att hårfrisörskan talade på ett sätt med Linda som indikerade att Linda var 

annorlunda och även Hanna uppmärksammade tandläkarens tal som hon jämförde med egen 

erfarenhet hos tandläkaren. Hanna menade på att hon aldrig hade råkat ut för något samtal om 

att bjuda upp och huruvida det var modigt eller inte i vuxen ålder om hon skulle ha pratat om 

att hon skulle ut och dansa i helgen. Vad studentgruppen talar om tolkar jag som att de 

betraktar de gruppboende som skildrade som ”barn” eller åtminstone ”avvikande” i sociala 

sammanhang ute i samhället. Att tandläkaren betedde och sa som hon gjorde spekulerade 

gruppen även i kunde bero på att kamerorna var där och hon kände en press av att säga något. 

Även personalgruppen var inne på att skildringen avseende bemötande i sociala 

sammanhang utanför gruppboendet kanske på något sätt var tillrättalagd.  

 

Göran: Dom var ju ganska försiktiga, eller vad ska man säga. Positivt bemötande. 

Johanna: Mmm 

Göran: Man undrar ju lite om dom varit inblandade eller hur mycket dom vet om eller är 
förberedda. Det måste ju hända att det finns mycket tjurskallar … att det blir konstiga 
situationer, annars kändes det ju liksom som att det är lite positivt […] men annars kan man 
ju tänka sig att det måste finnas många andra situationer där folk inte är förberedda och så 
där. Inte vana och kanske bemöter dom på ett helt annat sätt.  

Forskare: Tolkar jag dig rätt om jag säger att du menar att det finns en allmängiltig bild för 
hur man ska bemöta människor som man inte riktigt vet hur man ska bemöta? 

Göran: Nä, jag bara tänker att det ingår i den där programidén. 

Forskare: Ja 

Göran: Det är liksom lite så där förberett. 

Johanna: Ja, man vet ju bara hur våra boende blir bemötta ibland liksom. 

Åke: Ja 

Johanna: Det är inte alltid så vänligt. 

 

Till skillnad från studentgruppen så uppfattade personalgruppen att frisörskan och tandläkaren 

var försiktiga, vänliga och positiva i sina bemötande mot Linda och Mats. Göran och Johanna 

ifrågasatte emellertid om det verkligen var så det skulle ha gått till om inte kamerorna varit 

där. Göran uppfattar att det ingår i programidén att det ska framställas positivt och därför är 

det lite förberett. Johanna utgår från arbetserfarenheter och ifrågasätter att intellektuellt 
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funktionshindrade skulle bemötas på ett så positivt sätt för det är inte jämt så är fallet utifrån 

vad hon har erfarit. 

Sammanfattningsvis vill jag mena att studentgruppen tolkat de sociala mötena i 

programmet som varande delvis konstruerade representationer av hur samtal förs med 

funktionshindrade personer inom ramen för programmets produktion och delvis är de 

representationer för hur man bemöter funktionshindrade personer i ”verkligheten”. Då 

använder man en ton och för inte samtalet på samma sätt som man skulle ha gjort med en 

”normal” vuxen. Båda fokusgrupperna tyckte emellertid att mötena som skildrades kändes 

förberedda och personalgruppen ifrågasatte om det verkligen skulle ha sett ut som det gjorde i 

programmet i verkligheten. Bland annat yttrades denna iakttagelse med arbetserfarenheter i 

bagaget. 

 

4.3. Genre 

”I en annan del av Köping” är genredefinierat som dokumentärserie efter att ha vunnit pris 

som årets dokumentärprogram 2007.  I båda fokusgrupperna diskuterades epitetet dokumentär 

och huruvida de egentligen tyckte att det var en passande benämning på serien. 

 

Marie: Kan man säga att det är en dokusåpa då? 

Forskare: I så fall kan du kanske förklara vad du menar med det? 

Marie: Säg, ”Ensam mamma söker” då  

Hanna: Ja, eller reality skulle jag vilja säga. 

Karin: Jag skulle aldrig säga dokumentärserie. 

Marie: Nä, man säger ju inte det. 

Hanna: Nä […] Vad är det som gör det dokumentärt? 

Marie: Precis! Är det för att det inte handlar om vanliga personer, deras vardag och deras 
kärleksbekymmer och när dom ska göra saker så där. I en liksom följetong så här: ”Det här 
händer nästa gång, då träffas dom…” Ja, då skiljer det egentligen inte jättemycket … alltså 
då skulle ”Ensam mamma söker” vara en dokumentärserie. Den ensamstående mammans 
vardag 

Karin: Ja, alltså det finns ju dom här ”Tonårsliv” och vad heter dom? ”Tonårsmammor”. 
Dom tror jag skulle klassas som dokumentärserier också. Alltså ”Ensam mamma söker” är 
ett ihopkok. 

Marie: Det är sant 
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Karin: Det är ju ändå att det skildrar (…) fast om man jämför dom här ”Tonårsliv” och 
”Tonårsmödrar” …Dom känns inte lika vad säger man regisserade, redigerade? 

 

Studentgruppen förhandlar sinsemellan om vilket epitet som är lämpligt för serien. De är till 

en början överens om att de inte skulle kalla det dokumentärserie. Hanna föreslår ”reality” 

som en genre. Marie jämför programmet med ”Ensam mamma söker” och tycker att de känns 

likvärdiga. Hon ifrågasätter att ”I en annan del av Köping” skulle vara en dokumentär bara för 

att det skildrar, som hon kallar det, ej vanliga personer och deras vardag. Karin för in en 

annan vinkel i samtalet genom att jämföra med dokumentärserien ”Tonårsliv” som går på 

SVT just nu samt ”Tonårsmammor” vilket jag gissar är serien ”Unga mödrar” som gått på 

kanal 5 som avses eftersom det inte finns något program som hetat ”Tonårsmammor”. Karin 

säger att dessa serier får anses klassas som dokumentärserier och i jämförelse med ”I en annan 

del av Köping” är de varken lika regisserade eller redigerade.  

Efter detta avstamp i en jämförelse i genren dokumentärer kommer gruppen sedan 

fram till att om de nu skulle sätta ett epitet på ”I en annan del av Köping” så skulle det nog bli 

dokumentärserie, men det är inte alldeles glasklart. Här styrde jag som forskare samtalet något 

genom att fråga om deras skepsis till att serien betraktades som en dokumentär hade något att 

göra med kanalen den sändes i. Studentgruppen resonerade att serien hade fått högst ”cred” 

om den sänts på SVT, sen kommer TV4 i hierarkin över trovärdiga medieförmedlare medan 

TV3 inte alls har någon ”cred” i det avseendet. Hanna konstaterar att seriositeten för 

programmet baseras på vad som sänts i samma kanal tidigare. Alltså kan jag tolka det som att 

gruppen anser att kanalen utgör ett ramverk för tolkningen av programmet. 

I personalgruppen berättade en av medlemmarna att han bestämt sig för att inte titta 

på serien när den gick på grund av medieuppmärksamheten den fick för att Linda var syster 

till den redan välkände Filip Hammar. Åke beskrev det som att han trodde att det bara skulle 

bli ”pelle-jöns” av programmet men att det nu i efterhand var en förutfattad mening. Han 

fortsätter:  

Man känner ju värme för allihop. Man kan ju säga att man känner sig väl till mods och det 
är ju bra. Det kan man ju känna, det är bra om folk sitter och tittar på det här. 

 
Göran och Åke fortsätter att prata om att sättet som programmet är gjort är bra på grund av 
många aspekter. 
 

Göran: Jag satt också och tänkte på att det finns något bra i det här även om det så att säga 
är lite underhållningsläge över det. Jag tänkte … Tom Alan har ju gjort flera filmer om 
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någon handikappad och då var det på nåt annat sätt. Då var det liksom mer att han kom 
djupare inpå och man ser liksom problem så det är väl bra att det finns olika kanske.  

Åke: Jag kan ju tänka mig att en sån här serie som det här gör att många människor ändå på 
något sätt ser dom här … annorlunda människorna. Däremot tittar man … att om man säger 
tack vare att det är någon form av underhållning och folk vet … som tittar på TV 4 att 
underhållningen är mjuk. Det blir inga djupare grejer och någonstans kanske de här två 
polerna kan möta varandra. För det är väl det man önskar … ska man göra program så ska 
man synliggöra de människor som inte har haft lika mycket tur som vi andra om man säger 
så … att man liksom synliggör människor. 

 
Göran och Åke är inne på att det är bra att det finns olika typer av dokumentära skildringar 
och att det är bra. Göran jämför med en känd dokumentärfilmare, Tom Alandh, som är känd 
för att göra väldigt närgångna dokumentärer som också kan vara mycket allvarliga och dessa 
dokumentärer har visats i SVT. Åke säger att han kan tänka sig att en serie som ”I en annan 
del av Köping” kan leda till att många människor ser de här annorlunda människorna. Då 
menar han att det är bra att funktionshindrade synliggörs även om det görs under TV4s flagg 
och är inramat av lite underhållning. Göran avslutar med vad jag tror är en samstämmig åsikt 
om att ”I en annan del av Köping” av båda fokusgrupperna inte anses som en klockren 
dokumentärserie, men det är svårt att genrebestämma serien. 
 

Göran: Det här är ju TV 4. Jag har ju svårt att se den som en dokumentär i vanlig mening, 
men som sagt, jag tror väl också att det är nog rätt positivt att det görs sådana här saker.  

 

4.4. Verklighet? 

Hur fungerar egentligen programmet som en slags representation av verkligheten? Hur har 

fokusgrupperna uppfattat detta? Vad finns det för föreställningar om vad det innebär att vara 

funktionshindrad?  

 

Karin: Sen funderade jag också, det känns som att de lyfter fram någon lite glamourös bild. 
Alltså man får ju inte se, ja, om dom behöver personliga assistenter så mycket, alltså som ni 
pratade om. Medicinering, hur mycket hjälp dom behöver. Det är bara dom som lyfts fram, 
kanske inte riktigt verkligheten.  

Hanna: Jag tror absolut att det är medvetet att man ska ge en annan bild av 
utvecklingsstörda eller förståndshandikappade än det människor i första hand kanske tänker 
på. 

Marie: Det är lite varmt på något sätt 

 

Karin förklarar bilden hon fått av de medverkande och gruppboendet som en något 

”glamourös” bild. Att hon uppfattar det så tolkar jag som att hon har vissa föreställningar om 
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vad det innebär att vara funktionshindrad och vilka element man behöver hjälp med i 

vardagen. Hanna tror att det är medvetet från programmakarnas sida att ge en annan bild än de 

föreställningar som människor har om vad det innebär att vara funktionshindrad. Karins 

uppfattning hänger ihop med vad Storm och Särnholm kom fram till i sin studie där gruppen 

bestående av funktionshindrade tyckte att skildringen i ”I en annan del av Köping” var allt för 

positiv och att svårigheter och vardagsproblem faktiskt inte lyftes fram.  

Marie i studentgruppen lyfter fram att hon tycker att det är positivt att det inte är så 

många utomstående människor som är med i serien. 

  

Marie: Annars var det ju inte så många andra människor med. Och det tycker jag är ganska 
positivt för seriens skull liksom. För annars blir det så väldigt… då blir det inte ett fokus på 
dom utan då blir det hela tiden dom i relation till… 

Hanna: JA 

Marie: … friska människor liksom. Utan att det blir deras värld. 

Forskare: Deras värld som skildras? 

Marie: Deras värld, deras samspel så här.  

 

Även Åke i personalgruppen talar om gruppboendet som en egen ”värld”. 

 

Åke: … När man tittar på sådana här gruppboenden och så, är det ju ett liv utanför resten 
va. Till stor del. Man träffar vissa människor. Man träffar … ja, dom går till sim, 
tandläkare… Så det blir en ganska sluten värld. 

 

Att båda grupperna beskrivit gruppboendet och de medverkande i programmet som 

tillhörande en egen värld, tolkar jag som att grupperna upplever att det är positivt att denna 

värld visas upp. Samtidigt bekräftar de att gruppboende och funktionshinder är förknippat 

med annorlundaskap, eftersom det inte tillhör den verklighet som normen är van vid. Genom 

att visa upp ”deras värld” i ett TV-program blir emellertid denna värld omedelbart mer 

tillgänglig för vanliga människor. Då det blir uppenbart att deras verklighet faktiskt är en del 

av vår verklighet. Det är en annan del av vår gemensamma stora verklighet. 

  

Hanna: Alltså över lag tycker jag ändå att det var en, i alla fall vad jag vet, en ganska 
sanningsenlig skildring av ett gruppboende … kanske inte individerna i sig och deras 
vardagsbekymmer, men alltså livet på ett gruppboende, tycker jag. 
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5. Avslutning 

   5.1. Slutsatser 

Syftet med denna studie var att undersöka hur två olika grupper uppfattar/tolkar 

framställningen av funktionshindrade i ”I en annan del av Köping”. I analysen besvarades 

frågeställningen: Hur uppfattar/tolkar grupperna att de medverkande i programmet framställs? 

Respektive fokusgrupp uppfattade att programmet var väldigt positivt och lättsamt även de 

medverkande framställdes med identiteterna i fokus och funktionshindren i bakgrunden. 

Dessa tolkningar ligger i linje med resultatet som Storm och Särnholm fick från sin liknande 

studie med fokusgrupper där de kom fram till att publikerna uppfattat att de medverkande i 

serien skildrades som glada, självständiga individer och deras funktionshinder fanns enbart i 

periferin.43 Mina resultat i denna studie står däremot i ett motsatsförhållande till Ljuslinders 

och Ghersettis slutsatser. Till skillnad från dessa forskare finner inte jag att fokusgrupperna i 

min studie uppfattat att de funktionshindrade personerna i ”I en annan del av Köping” skildras 

som representanter för en samhällsgrupp med specifika behov. Fokusgrupperna talar snarare 

om att de medverkande i programmet ”är människor” och att deras personligheter är tydligt 

framställda medan svårigheter inte behandlas. 

Fokusgrupperna beskrev även att de kände en värme för de medverkande i 

programmet och detta grundade sig till stor del på sättet personerna var skildrade. Faktumet 

att Linda var programmets berättare uppfattades positivt då fokusgrupperna tyckte att detta 

betydde att hon talade för sig själv och ”de sina” istället för att någon utifrån stående person 

talade om henne och hennes vänner och därmed skulle upprätthålla en stereotyperad bild av 

funktionshindrade personer. Att en utomstående person per automatik skulle skildra de 

gruppboende på ett stereotypt sätt är ingen självklarhet. Troligen spelar fokusgruppernas 

tidigare erfarenheter av hur man talar om funktionshindrade personer in, då de beskriver det 

som negativt att utomstående skulle tala om dessa människor istället för att de själva får göra 

sin röst hörd. Studentgruppen tyckte det var bra att ämnen som kärlek och sex, som inte 

vanligtvis skildras i samband med funktionshindrade personer, fick utrymme i ”I en annan del 

av Köping”. 

Båda fokusgrupperna förhandlar i termer om normalitet och avvikelse på ett subtilt 

sätt. De använder sig snarare av termerna ”vi” och ”dom” för att beskriva synen på 

programmet och hur de medverkande är skildrade. Exempelvis så finns det diskussioner kring 
                                                 
43 Storm & Särnholm s.54. 

 25



hur de gruppboende blir bemötta av ”vanliga” människor i sociala samhälleliga sammanhang. 

Delvis menar fokusgrupperna att representationerna av hur samtal förs med funktionshindrade 

personer är gjorda inom en ram för att programmet ska fungera som produktion och dels är 

det ett sätt att prata med funktionshindrade personer i ”verkligheten” som faktiskt skiljer sig åt 

från hur man talar med ”normala” vuxna.  

Att programserien skulle vara en dokumentärserie diskuterar fokusgrupperna kring 

och kommer fram till att den nog inte kan kallas dokumentärserie, men det är svårt att 

genrebestämma programmet för vad är egentligen dokumentärt? 

Slutligen finns en diskussion i båda grupperna om det som skildrats genom 

programmet trots allt kan betraktas som verklighet. Båda grupperna uttrycker att människorna 

bakom programproduktionen har varit väldigt medvetna om vilken bild de velat förmedla och 

hur de velat göra detta. Karin i studentgruppen ställer sig frågande till om verkligen allt har 

visats. Hon syftar främst på att det kanske getts en förenklad bild av de funktionshindrade, 

men inte i form av den vanliga stereotyperade bilden där funktionshindret spelat huvudrollen, 

utan att enbart en bild av glädje, personlighet, kärlek och vänskap har förmedlats och att 

funktionshindren faktiskt inte tagits på allvar. 

Att fokusgrupperna med olika erfarenheter har fått titta in i några gruppboendes 

slutna värld uppfattar de själva som positivt. Människorna som kallas annorlunda eller ”dom” 

har genom programmet ”I en annan del av Köping” synliggjorts. Enligt fokusgrupperna är det 

bra om olika skildringar görs av sådana här människor så att de i kampen om någon slags 

rättvisa av utrymme i media får en rättmätig chans att synas.  

 

5.2. Diskussion 

”Medierna bidrar genom sitt informationsflöde till att vidga medborgarens vyer, men också 

till att begränsa dem genom stereotypa och förenklade bilder.” 44  Att studera hur 

funktionshindrade framställs i nyhetsprogram jämfört med framställning i någon typ av 

hybridversion av ett dokumentärprogram är förstås en stor skillnad. Detta beror på tolkning 

utifrån genre som jag behandlade i teori- och begrepps-delen av denna uppsats. Att jag såväl 

som Storm och Särnholm konstaterat att publiker som sett ”I en annan del av Köping” 

uppfattar det som positivt är förhoppningsvis ett positivt inslag även i forskning om 

funktionshinder och representation. Bilden av att funktionshindrade i media har en 

                                                 
44 Ghersetti s.38. 
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”underdog”-position uppfattar jag annars lätt kan reproduceras, bland annat via Ljuslinder och 

Ghersetti. Det är givetvis viktigt att poängtera att bilden av funktionshinder i nyhetsprogram 

allt som oftast är förknippat med negativa konnotationer. Beroende på vilken utgångspunkt en 

forskning har kan funktionshindrade som ”samhällets underdogs” vara mer eller mindre 

framträdande.  Jag tror emellertid att det är bra att finna olika perspektiv att tala om och 

representera funktionshinder och finner det därför välkommet att en ”I en annan del av 

Köping”-diskurs kan ha uppstått för detta ändamål. 

Programmet handlar väldigt tydligt om en avvikande samhällsgrupp. Enbart titeln på 

programmet indikerar att det handlar om något ”annorlunda”. I motsats till vad 

fokusgrupperna uppfattade som ett icke stereotypt skildrande av de medverkande i 

programmet för att svårigheter inte behandlades vill jag mena att programmet fortfarande ger 

en stereotyp skildring. Programmet är stereotypt i meningen att det har förenklats till ämnena 

glädje, förälskelse och positiva aktiviteter. Skildringen har reducerats till dessa aspekter och 

komplexa frågor har fått stå till sidan. Mycket riktigt har några av medverkarna i 

fokusgrupperna reagerat över att bilden som givits dem varit allt för ”glamourös”, de har fått 

intrycket att saker som inte platsat i den glada bilden valts bort och därmed har inte en 

fullkomlig verklighet skildrats.  

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.45 När vi möter okända fenomen 

måste vi möta och tala om dem inom ramen för den samhällsstruktur som redan är etablerad. 

Det som i samhället över tid betraktas som avvikande är inte något slumpartat eller av naturen 

givet. I Sverige finns ”exempel på politiska intentioner under 1900-talets början som 

medverkat till att mänskliga variationer som tidigare betraktats som normala förbytts till något 

avvikande, ett uttryck för att man inte ansetts fullvärdig för det gemensamma 

samhällsprojektet.” 46  Uttryck för dessa politiska intentioner var bland annat 

tvångssterilisering och institutionalisering. Tack och lov har saker och ting förändrats sen 

början av 1900-talet. Att samhället och dess institutioner är en process, som Hilte menar, 

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. 

                                                 
45 Hilte s.23. 
46 Eva Jeppsson Grassman och Sonja Olin Lauritzen (red.) (2004) Normalitet och avvikelse. Samhällsvetenskapliga perspektiv 
på kropp, sjukdom och funktionshinder, Sollentuna s.83. 

 27



Processen är dock långdragen och det kan med största sannolikhet gå ett par generationer 

innan nya värden är fullt etablerade.  

Ghersettis slutsatser lyder: ”Det kan konstateras att när personer med 

funktionshinder förekommer så är det nästan utan undantag i sammanhang som specifikt rör 

denna grupp … Det vill säga att funktionshindrade personer inte framträder i egenskap av 

vanliga och genomsnittliga samhällsmedborgare, utan som representanter för en särskild 

grupp med specifika behov och problem.” 47  I det hänseendet är rapporteringen 

diskriminerande och exkluderande. ”Den förmedlar och upprätthåller en bild av 

funktionshindrade som ”dom”, en grupp som står vid sidan om och avviker från det ”vi” som 

representerar den samhälleliga normen.”48  

Min slutsats lyder: Det finns goda chanser att förändra den diskurs som råder kring 

funktionshindrade personer som avvikare. Genom proportionerlig medierepresentation i 

förhållande till samhället i stort och tillsammans med konnotationer bestående av en balans 

mellan positiva och negativa livsvillkor (som vi alla upplever) kan bilden av ”dom 

annorlunda” förändras över tid. Fokus i representationer ska dessutom inte ligga på en 

särskild grupp utan individer och personligheter ska lyftas fram.

                                                 
47 Ghersetti s.37. 
48 Ibid. s.38. 
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