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Dagens svenska handikappolitik bygger på delaktighet och alla människors lika värde.  

Vi har undersökt om den officiella synen också slagit igenom i massmedia genom en 

kvalitativ undersökning av åtta nyhetsinslag i Rapport och Aktuellt som skildrar personer 

med begåvningsnedsättning och/eller nedsatt autonomi. Vi har också tittat på hur 

personerna skildras i förhållande till övriga i reportaget samt om medierna har någon 

ambition att föra den beroendes talan. Genom en kritisk diskursanalys har vi sökt utforska 

och kartlägga maktrelationer. Ett viktigt instrument har varit en lingvistisk analys.  

 

Journalisternas ambition tycks vara att skildra personen med funktionshinder positivt och 

försvara eller förklara hennes behov och livssituation. Trots det dominerar ett latent 

budskap att personerna är osjälvständiga objekt, utanför den sociala gemenskap som 

journalist och tittare utgör. Tillsammans med en markant redaktionell särbehandling av 

aktörer med funktionshinder riskerar detta att öka diskrimineringen av personer med 

nedsatt autonomi. 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter 
E-post: cecilia.blanck@jag.se eller kerstin.sellin@jag.se  
Tel: 08-789 30 00 
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Inledning 
Genom mediernas beskrivningar skapas och upprätthålls kontinuerligt våra gemensamma 

föreställningar om olika företeelser i samhället. Det ligger i sakens natur att mediernas 

skildringar nästan alltid innebär kategoriseringar och generaliseringar som i sin tur ofta ligger 

till grund för diskriminering av utsatta grupper. Det gäller även synen på personer med 

funktionshinder. 

 

Ett samhälle är inte statiskt, utan i ständig förändring. Bara de senaste 40 åren har attityderna 

från både myndigheter och allmänhet till personer med stora funktionsnedsättningar, särskilt 

intellektuella handikapp, förändrats markant. Det gäller inte minst synen på makten över dem 

som är beroende av samhällets hjälp. På 1960-talet var det en självklarhet att barn med 

intellektuella funktionshinder skulle placeras på institution, för föräldrarnas och samhällets 

skull. På 1970- och 80-talen inleddes en avveckling av institutionerna till förmån för ett mer 

individuellt stöd till personer med funktionshinder. De sågs dock fortfarande som ”omsorgs-

objekt” och passiva mottagare av hjälp.  

 

På 1990-talet kom ny lagstiftning som utgick från individens rätt till självbestämmande och 

integritet. Bl a tillkom rätten till personlig assistans, en stödform där den hjälpberoende 

tillerkänns större makt än någonsin. Han eller hon väljer själv vem som ska anställas, när 

assistenterna ska arbeta och vilka arbetsuppgifter som behöver utföras. Enligt många personer 

med funktionshinder har denna reform inneburit att de för första gången i sitt liv känt ett slags 

oberoende – tack vare makten över sitt eget stöd. 

 

Vår erfarenhet från vår yrkesverksamhet inom handikapp- och brukarrörelse är att  

allmänhetens föreställningar om personer med funktionshinder långsamt förändras i samma 

riktning som den officiella synen. I takt med att personer med funktionshinder blir alltmer 

synliga i samhället kan rädsla och människors behov av att sortera ut och osynliggöra minska, 

och möjligheterna till inlevelse och identifikation med avvikande människor öka.  

 

Vi har genom denna studie av hur personer med stora funktionshinder och nedsatt autonomi 

skildras i medierna undersökt om den förändring i synen på personer med funktionshinder 

som pågår i andra delar av samhället också satt sina spår i massmedierna.  
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Vi har studerat ett antal nyhetsinslag i SVT och avgränsat oss till att endast studera skildringar 

av personer som har stora funktionshinder, och dessutom funktionshinder som ger dem stora 

sociala handikapp, nämligen personer med utvecklingsstörning eller andra begåvnings-

handikapp, alternativt mycket stora kommunikationssvårigheter. De har vad man brukar kalla 

nedsatt autonomi. Funktionsnedsättningarna gör att de är beroende av att andra för deras talan, 

samtidigt som de har samma behov som alla vi andra av att vara subjekt i sina liv – inte 

objekt. 

 

Vi har i den teori och tidigare forskning som vi läst hittat ett antal teman där man kan skönja 

denna förändring i synen på personer med funktionshinder, till exempel effekten av att vara 

beroende eller oberoende eller om man menar att handikappet är relaterat till individen eller 

orsakat av att samhället inte är anpassat till alla medborgare. Vi har därför delat in det 

teoriavsnitt som handlar om synen på personer med funktionshinder i underteman där vi 

ställer äldre och nyare tänkande mot varandra. Motsvarande begrepp använder vi som grund 

för en diskursanalys av mediematerialet.  
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Bakgrund 
Vårt samhälles officiella syn på fysiska och psykiska funktionshinder tar sig uttryck i olika 

rättighetslagstiftningar och handikappolitiska principer, men också i internationella 

överenskommelser, som FNs standardregler för personer med funktionshinder och WHOs 

klassifikation av handikappbegreppet, där bl a en miljörelaterad syn på handikapp slås fast. 

Den senare innebär att ett handikapp uppstår som ett resultat av en miljö som inte är anpassad 

för människor med funktionsnedsättningar. En person med en skada eller funktionsned-

sättning kan alltså vara handikappad i en viss miljö men inte i en annan. 

 

I den senaste svenska lagstiftningen om funktionshindrade personers rättigheter, LSS (Lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade, 1994) fastställs en syn på personer med 

funktionshinder som individer med rätt att bestämma över sina egna liv. Målet är ”att främja 

människors jämlikhet i levnadsvillkoren och fulla delaktighet i samhällslivet. Verksamheten 

skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.”(Claesson 

Wästberg, 1993 s 19). 

 

I och med LSS tillkom rätten till personlig assistans, en stödform där den hjälpberoende 

tillerkänns större makt än någonsin. Han eller hon väljer själv vem som ska anställas, när 

assistenterna ska arbeta och vilka arbetsuppgifter som behöver utföras. Personlig assistans är 

en rättighet både för personer med omfattande funktionshinder och nedsatt autonomi 

(benämns i lagtexten som personkretsgrupp 1 och 2) och personer som ”enbart” har stora 

fysiska funktionshinder (personkretsgrupp 3). 

 

I regeringens senaste handikappolitiska proposition (1999/2000:79) lyfter man fram begrepp 

som demokrati och mångfald, jämlikhet och delaktighet, självständighet och själv-

bestämmande. Man beskriver den gamla ideologin som att ”beroendet av andras välvilja har 

begränsat möjligheterna att utforma ett liv på egna villkor. Institutionstänkande och 

segregation har ibland syftat till att skydda funktionshindrade från övriga samhället och ibland 

tvärtom, att skydda samhället från funktionshindrade. Ett tänkande som står i stark kontrast 

till de målsättningar som dagens handikappolitik bygger på – full delaktighet, jämlikhet och 

alla människors lika värde.” 
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Syfte och frågeställningar  
Dagens svenska handikappolitik bygger alltså på full delaktighet, jämlikhet och alla 

människors lika värde. Vår egen erfarenhet från arbete med information och opinionsbildning 

inom handikapprörelsen är att personer med nedsatt autonomi alltför sällan blir bemötta med 

respekt och som fullvärdiga medborgare. Vi har valt att studera material från SVTs 

nyhetssändningar, inte bara för dess stora genomslagskraft, utan också för att vi får tillgång 

till bildspråket som kan avslöja mer av underliggande värderingar än en tryckt text. 

 

Vår ambition i denna studie har varit att genom att studera ett antal TV-inslag som skildrar 

människor som ingår i LSS personkrets 1 och 2, hitta svar på nedanstående två fråge-

ställningar: 

 

A Har den officiella förskjutningen i synen på självbestämmande och integritet för personer 

med omfattande funktionshinder och nedsatt autonomi slagit igenom även i massmedia? 

Kan man t ex spåra den nya synen på funktionshindrade som subjekt i sina liv och 

handikapp som något som orsakas av miljön? 

 

B Hur skildras personer med stora funktionshinder och nedsatt autonomi, d v s de beroende, 

i förhållande till andra samhällsgrupper som personal, anhöriga och skattebetalare, d v s 

de relativt oberoende? Har medierna någon ambition att föra den beroendes talan? 
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Teori och tidigare forskning  

Synen på personer med funktionshinder 

Enligt Bemötandeutredningens kunskapsöversikt i delbetänkandet När åsikter blir handling 

(SOU 1998:16) är de flesta svenska handikappforskningsprojekt idag inriktade på hur 

anställda inom olika yrkesgrupper ser på personer med funktionshinder, deras utbildning, 

socio-ekonomiska status m m eller på inställningen till olika funktionshinder. Mycket sällan 

forskas det utifrån funktionshindrade personers eget perspektiv och så gott som aldrig med 

utgångspunkt i medborgarrätten (Regeringens prop 1999/2000:79).  

 

Funktionshindrades ställning i samhället hänger nära ihop med traditioner och de sociala 

trygghetssystemens utformning. I Sverige har värderingarna präglats av välfärdssamhällets 

omhändertagande attityd, men också av den aktiva föreningskultur som gynnat den fram-

växande självkänslan hos personer med funktionshinder. Personer med olika funktionshinder 

organiserade sig, liksom många andra intressegrupper i Sverige, tidigt för att arbeta intresse-

politiskt gentemot myndigheter och beslutsfattare. I många andra länder består traditionella 

handikapporganisationer fortfarande av personer utan funktionshinder, som gör insatser 

utifrån ett välgörenhetssyfte.  

 

Internationellt finns sedan ett par decennier tillbaka en stark medborgarrättsrörelse mot 

diskriminering av personer med funktionshinder, Independent living-rörelsen. Den består 

uteslutande av personer med egna funktionshinder, framför allt rörelsehinder, och har vuxit 

sig starkast och nått störst framgångar i USA, Kanada, Storbritannien, Australien och Nya 

Zeeland. I USA har man bl a uppnått en mycket långtgående anti-diskrimineringslagstiftning. 

Den nya politiska och sociala fokuseringen på personer med funktionshinder har i dessa 

länder också givit ökad uppmärksamhet till akademiska studier av ämnet. Den här 

utvecklingen har stimulerat de rätt dramatiska förändringar som nu sker i allmänhetens 

uppfattning om personer med funktionshinder. Lika viktigt är att där denna nya förståelse har 

uppkommit, har initiativet inte tagits av de traditionella handikapporganisationerna utan 

företrädesvis genom aktioner från gräsrotsrörelser, kontrollerade och drivna av de 

handikappade själva (Barnes m fl 1999). 
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De olika teman som vi delat in teorierna om förändringen i kan tyckas glida in i varandra. Det 

vi försökt urskilja är hur attityderna till personer med funktionshinder har förändrats när det 

gäller:  

 

– deras demokratiska rättigheter 

– deras fysiska delaktighet i samhället  

– deras sociala delaktighet i samhällsgemenskapen 

– synen på självständighet från sin närmaste omgivning 

– deras förhållande till själva funktionshindret 

– deras möjlighet att göra individuella val och frigöra sig från myndigheter 

Demokratiska rättigheter – från vårdobjekt till fullvärdig medborgare 
Tidigare dominerade bilden av personer med stora funktionshinder som osjälvständiga och 

omyndiga mottagare av vård och omsorg. Välgörenhet och frivilligas insatser var viktiga delar 

av stödsystemet. I dag ses personer med funktionshinder allt oftare som aktiva och själv-

ständiga personer som har rätt att delta i samhället som andra. Samhällets hjälpinsatser är 

utformade som rättigheter istället för allmosor – mottagaren ska inte behöva visa tacksamhet 

och därmed underkastelse.   

   

Wilhelm Ekensteen (2000) menar att den förändring som skett gäller både funktionshindrades 

syn på sig själva och synen på funktionshindrade som samhällsmedborgare. I synen på sig 

själva har personer med funktionshinder övergått från att se sig som vårdobjekt till individer 

som är subjekt i sina liv och medborgare som andra i samhället. Förändringen är till stor del 

ett resultat av handikapprörelsens kamp för att personer med funktionshinder ska uppfattas 

och bemötas som hela människor, med respekt och utan förbarnsligande eller ringaktning.  

 

”Ses den funktionshindrade som vårdobjekt blir tillgänglighet med hiss i flervåningshus 

mindre intressant; inser man däremot att en rullstolsburen kanske är en försäljare som skall 

uppsöka kunder på tredje våningsplanet framstår frågan i en annan dager. Att antalet 

färdtjänstresor är begränsat för ”de funktionshindrade” tycker måhända några inte är så 

anmärkningsvärt, men att det kanske rör sig om det treåriga barnets rullstolsburna mamma 

som inte har fler resor kvar, det är något helt annat: skall mamma stanna hemma när 

familjen går på bio?” (Ekensteen 2000) 
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Fysisk delaktighet  

I 1960-talets Sverige fanns ett rekordstort antal institutioner för personer med rörelsehinder 

och/eller intellektuella funktionshinder. Under 1980-talet kom ny lagstiftning som tvingade 

landsting och kommuner att avveckla sina institutioner. De ersattes när det gäller personer 

med intellektuella funktionshinder främst av gruppbostäder och egna lägenheter med service. 

En av grundtankarna var normaliseringsprincipen: att livet för personer med utvecklings-

störning så långt som möjligt skulle likna livet för icke funktionshindrade. Principen 

formulerades i åtta punkter av Bengt Nirje redan på 60-talet men vann inget gehör i Sverige 

förrän efter ett par decennier. Punkterna innefattade bl a att livet för personer med 

utvecklingsstörning skulle, som för andra, bestå av arbete, fritid och vila. Allt skulle heller 

inte ske på samma ställe. Både bostäder och arbetsplatser skulle finnas integrerade och väl 

synliga i det vanliga samhället (Söder 1998 s 211). 

 

Anthony Giddens (1991 s 192f) menar att kronisk sjukdom och död ingick i praktiskt taget 

alla individers erfarenhet i det förindustriella samhället. ”Ofta fick människorna möta döden i 

hemmet, omgivna av sina anhöriga. I vårt senmoderna samhälle göms personer som är 

diskvalificerade från vanliga sociala aktiviteter undan. Sjukhus och andra institutioner 

osynliggör fundamentala livserfarenheter som till exempel sjukdom, omsorgsberoende och 

död.” 

 

De senaste decenniernas ansträngningar att riva murarna till institutioner och fängelser kallas 

av Giddens (1991 s 241) för ”det bortträngdas återkomst”. Han menar att bakgrunden delvis 

är ekonomisk. ”Men en annan viktig faktor bakom dessa förändringar har också varit den 

reformvänliga tron på att det är moraliskt fel att isolera ’avvikarna’ från samhällets ’normala’ 

medborgare. Ytligt sett verkar uppgörelsen med inspärrningen bara vara en ’normalisering’ av 

det avvikande – ett sätt att låta lagöverträdaren få tätare kontakt med den vanliga 

befolkningen. Men det kan också handla om det rakt motsatta: ett medel för att få ’normala’ 

individer att konfronteras med de potentiellt oroväckande frågor som ställs av de människor 

som misslyckas med att följa det sociala livets centrala normer.”  

 

En aspekt av avskiljandet av personer med utvecklingsstörning genom institutionsvård är den 

totala kontroll det ger samhället över de berörda individerna. Begreppen makt och fysisk 

kontroll intar en särställning hos Michel Foucault. Han beskriver i Övervakning och straff hur 

disciplinen över människors kroppar utvecklades i kloster och jesuitskolor under 1600- och 
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1700-talet. Det behövdes slutna miljöer, där individerna kunde fördelas i rummet på ett sådant 

sätt att deras beteende kunde övervakas och belönas eller bestraffas. Tidsstrukturen var en 

annan viktig beståndsdel i disciplinen, med tidsrytmer, obligatoriska arbetsuppgifter och 

regelbundet återkommande förlopp. Den nya disciplinen spreds med tiden till exempelvis 

industrin, sjukvården och skolväsendet (Foucault 1974 s 166 ff). 

 

Kontrollen och disciplinen på institutionerna levde kvar långt in på 1900-talet och kan även 

spåras i de stora svenska vårdhemmen för personer med utvecklingsstörning eller andra 

intellektuella funktionshinder. Några av dessa finns kvar än i dag. Även många av dagens 

mindre enheter, så kallade gruppbostäder, präglas av individens underordning. Fortfarande 

ligger makten hos personalen – gruppbostaden är deras arbetsplats och personerna med 

funktionshinder tvingas ofta anpassa sig efter personalens och de andra boendes villkor och 

fastställda rutiner. 

 

Även personer med endast fysiska funktionshinder drabbades av de otidsenliga disciplin-

traditionerna, men deras institutioner ifrågasattes mycket tidigare. Ett exempel är det religiöst 

präglade Eugenia-hemmet i Stockholm som lades ned 1971. Det var ett vårdhem för 

rörelsehindrade barn där förhållningsorderna var mycket strikta och deltagande vid 

gudstjänsterna obligatoriskt (Thurén 1997). 

Social delaktighet – från vi och dem till en av oss  

Den långa perioden av särskiljande genom institutioner kan ha lett till svårigheter för många 

att alls identifiera sig med personer med hjälpbehov i vardagen. Funktionsnedsättningar är för 

dem något som drabbar andra och berör majoriteten endast i andra hand – som anhöriga, 

personal eller skattebetalare, d v s finansiärer av de gemensamma institutionerna.  

 

Stuart Hall (1997) skriver om att vi och dem-problematiken i grunden handlar om 

maktförhållanden och stereotyper. Olika sociala grupper får sin betydelse genom andras 

kategoriseringar. Problem uppstår när saker inte går att kategorisera, eller hamnar i fel 

kategori. Vi vill gärna ”städa upp” och gömma sånt som är opassande, som inte går att 

systematisera. Ekonomiska och politiska strukturer avgör vem som har rätt att definiera 

gränserna för vad som är normalt. Genom att avgöra vad som är normalt och acceptabelt får vi 

på köpet en grupp personer som på något signifikativt sätt avviker från mängden och som 

därmed måste betecknas som onormala eller annorlunda. 
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”Stereotyping, in other words, is part of the maintenance of social and symbolic order. It 

sets up a symbolic frontier between the ’normal’ and the ’deviant’, the ’normal’ and the 

’pathological’, the ’acceptable’ and the ’unacceptable’, what ’belongs’ and what does not or 

is ’Other’, between ’insiders’ and ’outsiders’, Us and Them. It facilitates the ’binding’ or 

bonding together of all of Us who are ’normal’ into one ’imagined community’: and it sends 

into symbolic exile all of Them – ’the Others’ – who are in some way different – ’beyond  

the pale’” (Hall 1997 s 258). 

 

Eftersom de allra flesta svenskar med funktionshinder idag lever integrerade bland andra i 

samhället blir det alltmer uppenbart att vem som helst av oss exempelvis kan råka ut för en 

olycka eller få ett barn med en medfödd skada. De allra flesta personer har dessutom 

familjemedlemmar eller släktingar som på något sätt avviker från normen för hur en fullt 

fungerande människa ska vara. Därigenom blir det allt svårare att använda termer som vi och 

dem.  

 

Barbro Saetersdal (1999) skiljer i sin forskning om litteraturens bild av personer med 

funktionshinder på skildringar som har utifrån- respektive inifrånperspektiv. Genom 

utifrånperspektivet görs skildringen med den funktionshindrade som ett medel, en metafor 

eller som en katalysator som för handlingen framåt. Han eller hon finns inte med som en 

egen, allsidig personlighet. Fokus är ofta på omgivningen, läsarens sympati förväntas vara 

med t ex familjen. Med ett inifrånperspektiv blir den funktionshindrade personen istället 

förstådd och förklarad utifrån handikappet och den betydelse det har för hans eller hennes sätt 

att vara. Fokus ligger då oftast på den funktionshindrade själv, vilket ger en grund för 

identifiering. 

Självständighet – från att betraktas som ett barn till att få vara expert på sitt eget liv  

Rollen som den beroende, som mottagare av praktiskt stöd är också komplicerad. Ofta leder 

behovet av praktisk hjälp till att hjälparen ”tar över” även de beslut man skulle kunna fatta 

själv. Man fråntas rätten att definiera sina egna behov och önskemål och tvingas lämna ut 

både sitt eget och sina närståendes privatliv inför experter och myndigheternas behovs-

bedömare. Karin Barron (2000) uttrycker detta som att ”klienten saknar, definitionsmässigt, 

de kunskaper som den professionella experten förväntas ha. Experten kan därför också 

förväntas definiera klientens problem. Detta förhållande skapar en passiv klient med litet 
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inflytande över sin situation”. Hon skriver också att föreställningen om att vuxna med 

utvecklingsstörning är ett slags barn bygger på idén att självständighet förutsätter att man är 

oberoende av andras stöd. Eftersom stora funktionsnedsättningar ofta innebär behov av 

kontinuerliga stödinsatser i vuxenlivet kan det medföra att man, precis som ett barn, inte 

tillåts bestämma över sitt eget liv. 

 

I filmer och litteratur framställs personer med utvecklingsstörning och andra funktionshinder 

ofta som snälla och musikaliska barn, oavsett ålder. Det omvända finns också, när 

utvecklingsstörning används som metafor för ondska, eller som en förklaring eller för-

mildrande omständighet till onda handlingar. Ett klassiskt exempel ur litteraturen är John 

Steinbecks (1947 s 128f) Möss och människor där Lennie, som förmodligen har ett lindrigt 

förståndshandikapp, oavsiktligt dödar en ung kvinna. 

Förhållandet till funktionshindret – individens eller samhällets problem? 

Den traditionella handikappsynen som inriktar sig på individens begränsningar står i skarp 

kontrast till det nya miljörelaterade handikappbegreppet enligt vilket det är samhället och den 

fysiska omgivningen som skapar handikappet, inte funktionshindret i sig. Man förnekar inte 

betydelsen av funktionsnedsättningen men understryker vikten av de sociala och ekonomiska 

strukturer som medverkar till att ytterligare förstärka den. Detta kan verka utmanande för 

många eftersom det innebär att det är samhället som utgör problemet och att det krävs 

omfattande sociala och politiska förändringar för att förbättra den rådande situationen. 

 

“Yet where sociologists have taken an interest in the process of disablement, they have 

typically not adressed this as an example of social exclusion or oppression, but followed 

instead what has variously been referred to as an ’individual’, ’medical’ or ’personal 

tragedy’ model of disability. This has concentrated attention on those functional limitations 

which are attributed to disease, chronic illness or injury.” (Barnes m fl 1999 s 2f) 

 

Världshälsoorganisationen WHO publicerade 1980, inför det internationella handikappåret 

året därpå, en klassificering av olika handikapp och en miljörelaterad syn på handikapp. Man 

skiljde på begreppen skada, funktionsnedsättning och handikapp, och slog fast att det senare 

uppstod i relation med miljön. Denna definition har betytt mycket för utvecklingen av den 

officiella synen på funktionshinder. 2001 antog WHO en ny klassificering där begreppet 

funktionshinder ersätts med funktionstillstånd. Begreppet handikapp tas bort och istället 
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benämner man kontextuella faktorer som inskränkningar i delaktigheten (Socialstyrelsen 

2002). 

 

Begreppen skada, funktionsnedsättning och handikapp är delvis omstridda. Användningen av 

begreppen tycks skilja mellan olika länder. I Storbritannien menar handikapprörelsen att även 

funktionsnedsättningen kan anses vara beroende av omgivningen och hävdar att en individ 

egentligen inte kan sägas ha ett funktionshinder, utan bara en skada. Uttrycket ”disabled 

people” anses dock förmedla en positiv identitet och tillhörighet till människorättsrörelsen, 

medan uttrycket ”people with disabilities” berövar personerna denna identitet (Barnes 1992 

s 42). I Sverige är istället ”personer med funktionshinder” det vanligaste uttrycket inom 

handikapprörelsen och i officiella texter. Det förmedlar att man är en person i första hand, och 

att funktionshindret bara är en av många egenskaper. Det är också det uttryckssätt vi har valt 

att använda i denna uppsats.  

Individuella val – från kollektivt till individuellt inflytande 

1960- och 70-talens välfärd byggde på synen på individen som en del av ett samhälls-

kollektiv; folkhemmet. De stödformer som erbjöds var en del av den sociala ingenjörskonst 

som individerna skulle anpassa sig till, snarare än tvärtom. Makten över stödet var förbehållet 

samhällets företrädare. Idag har samhället lämnat över en del av denna makt till individerna. 

Det är till exempel möjligt för personer med funktionshinder att bilda brukarkooperativ eller 

egna assistansföretag och tillhandahålla sin egen individuellt utformade service, fast samhället 

fortfarande betalar kostnaderna. 

 

Barron (2000) konstaterar att det sedan 80-talet har skett en förskjutning i det ideologiska 

klimatet från kollektivt inflytande till individuellt inflytande. Det rör både barnomsorg, skola, 

sjukvård och situationen för människor med funktionshinder. Dessa ideologiska förändringar 

har lett till ökade möjligheter till autonomi och delaktighet i samhället för funktionshindrade 

unga människor i Sverige. Under samma period har det praktiska stödet till personer med 

funktionshinder dock ifrågasatts regelbundet av samhällsekonomiska skäl, vilket enligt 

Barron medför att dagens unga med funktionshinder växer upp ”i ett föränderligt samhälle där 

motstridiga normer och värderingar förmedlas”. 

 

På vissa områden har ifrågasatts om man i Sverige i samband med dessa förändringar rivit ner 

system utan att verkligen bygga upp något nytt, t ex i samband med psykiatrireformen, 
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privatiseringarna av offentliga sektorn eller den nuvarande utförsäljningen av allmännyttan. 

När det gäller personer med funktionshinder har i de flesta fall ökade satsningar gjorts i 

samband med ny lagstiftning, som personlig assistans. Däremot drabbas många personer med 

funktionshinder av mer generella förändringar som skett parallellt, som försämringar i 

färdtjänst, besparingar i socialförsäkringssystemet, etc.   

Sätt att skildra människor med utvecklingsstörning 
Vi har funnit ett par teorier från tidigare forskning kring hur personer med utvecklingsstörning 

uppfattas av människor i allmänhet. Begreppet personer med utvecklingsstörning är lite 

snävare än personer med nedsatt autonomi, som omfattar även personer med en förvärvad 

hjärnskada eller stora kommunikationssvårigheter. Relativt lite forskning har inriktat sig på 

mediebilden av personer med funktionshinder i allmänhet och ingen alls (som vi har kunnat 

hitta) har fokuserat på mediebilden av personer med nedsatt autonomi. 

10 vardagsteorier kring utvecklingsstörning 
Anders Gustavsson (1999) har i sin undersökning av utvecklingsstörningens sociala 

innebörder och förståelseformer läst 170 berättelser om utvecklingsstörda från Nordiska 

museets kulturhistoriska undersökning. Han har i materialet hittat tio vanliga sätt att 

kategorisera människor med utvecklingsstörning, samt några olika förståelseformer eller 

vardagsteorier kring funktionshindret: 

 

Personer med utvecklingsstörning är: 

1 subhumana varelser (som inte är fullt mänskliga, exempelvis för att de har vissa drag 

gemensamma med djur eller andra icke-mänskliga varelser)  

Förstås genom en önskan att undvika/utplåna 

2 skamliga människor (vilkas avvikande sätt att vara eller fungera bryter mot någon 

grundläggande norm för hur en normal människa bör vara)  

Förstås genom en önskan att dölja 

3 sjuka/defekta människor (som har en kroppslig defekt för vilkens uppkomst de inte själva 

har något ansvar) 

4 offer (människor det är synd om och som drabbats av en personlig tragedi) 

5 eviga barn (som, i sin vardagskompetens, fungerar som barn under hela livet och som 

saknar eget ansvar för sina begränsade prestationer) 
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6 en börda (människor som genom sitt omsorgsbehov kräver personliga uppoffringar av 

andra) 

7 människor med sociala rättigheter (som på grund av sina speciella begränsningar har rätt 

till kompensation för att kunna leva som andra) 

Förstås genom att acceptera som de är/ta hand om 

8 människor med störd utveckling (som behöver speciella pedagogiska insatser eller annan 

behandling för att kunna utnyttja sin utvecklingspotential) 

Förstås genom en önskan att ge undervisning/behandling 

9 extraordinära människor (med exceptionella egenskaper eller förmågor) 

10 människor som är precis som andra (som av något misstag kommit att betraktas och 

behandlas som onormala och som därför måste upprättas genom att misstaget avslöjas). 

Förstås genom en önskan att ge upprättelse 

En person som duger som han eller hon är 

Mårten Söder (1998 s 204f) har presenterat fem olika sätt att se på människor med 

utvecklingsstörning: 

– som sjuk (i behov av vård) 

– som subhuman (som inte uppfyller kraven vi ställer på människor) 

– som ett föremål för medlidande (genom att vara oskyldig till sitt tillstånd) 

– som en person stadd i utveckling (med förutsättningar att lära sig mer) 

– eller som en person som har rätt att vara som han är (som duger).  

 

Även i det fjärde synsättet finns en nedlåtande attityd, att utvecklingsstörda personer måste 

förändras för att duga. Det leder också till ett oändligt behov av utbildningsinsatser från 

samhällets sida, ett behov som definieras av omgivningens krav och inte av personens egna 

önskemål. Det femte synsätt står i kontrast till detta; att en person med utvecklingsstörning är 

en person som duger som han eller hon är.  

Mediebilden av personer med funktionshinder 

I februari i år lade Karin Ljuslinder vid Umeå universitet fram sin doktorsavhandling om 

bilden av personer med funktionshinder i TV. Hon har analyserat 2 000 TV-program från åren 

1956 till 2000. Bl a pekar hon på att SVT enligt sitt sändningsavtal med staten har en 
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skyldighet att beakta funktionshindrades behov. Ändå utgör den programtid som handlar om 

personer med funktionshinder och handikappfrågor bara 1–2 promille av sändningstiden. 

Andelen har heller inte ökat under de undersökta åren (Ljuslinder 2002 s 160). 

 

Ljuslinder (2002 s99ff) skriver att SVT genom sin strävan att visa funktionshinder som något 

normalt troligen uppnår motsatsen. Eftersom journalistiken i vanliga fall visar fram det 

onormala och det exeptionella, uppfattas det normala skildrat i TV förmodligen också som 

onormalt. Hon menar också att de handikappolitiska målen, jämlikhet, full delaktighet och 

självbestämmande är alltför mycket av ideal och omöjliga att förverkliga (Ljuslinder 2002 s 

166).  

 

I antologin Framed – interrogating disability påpekas att icke-funktionshindrades syn på 

funktionshinder är dominerande i medier (Pointon & Davies 1997 s 1). Programledare och 

journalister har sällan funktionshinder, och det är ofta underförstått att de vänder sig till en 

icke-funktionshindrad publik. 

 

I K Zola (1985 s 5) beskriver i en studie hur människor med funktionsnedsättningar gestaltats 

i medierna. Han urskiljer några grundläggande gestalter; den funktionshindrade som hot, den 

funktionshindrade som föremål för medlidande och den funktionshindrade som offer. 

Gestalterna användes i medierna oftast för att förmedla känslor av medlidande eller skräck. 

Han pekar också på ett antal något mer positiva gestalter, som det eviga barnet, the ”super 

crip” (med superbegåvning på något område) samt hjälten eller överlevaren. 

 

På MKV vid Södertörns högskola har Fredrik Nilsson (1999) gjort en kvalitativ innehålls-

analys av Dagens Nyheters representation av handikappade. Syftet med studien är att se om 

Dagens Nyheters framställning av personer med funktionshinder är kollektiviserande och hur 

det i så fall tar sig uttryck. Fredrik Nilssons slutsats är att personer med funktionshinder 

nästan enbart beskrivs i olika svåra livssituationer vilket medför att det centrala i tidningens 

meningsproduktion relaterande till personer med funktionshinder blir medlidande.  

Kritisk diskursanalys 

Ett sätt att studera hur maktförhållanden och förändringar i maktbalanser skildras i media är 

bruket av diskursanalys. Diskursanalysen ingår i en strukturalistisk språkteori enligt vilken 

tillgången till världen går via språket. Språket är strukturerat i olika mönster som vi följer när 
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vi yttrar oss eller på andra sätt agerar socialt. Förhållandet mellan verkligheten och språket är 

villkorligt, våra konventioner styr hur vi uppfattar orden. Det är vår förståelse som ger oss 

riktlinjer för hur vi ska handla – diskursanalysen visar att vi kunde ha förstått och inrättat 

världen på ett annat sätt. 

 

Norman Fairclough (1995) definierar begreppet diskurs som skrivet eller talat språk, ev i 

kombination med annan semiotisk aktivitet som bilder och icke-verbal kommunikation som 

kroppspråk. Han menar att synen på språkbruk som en diskurs innebär en önskan att 

undersöka det såsom en social aktivitet. Språket står i ett dialektalt förhållande till den sociala 

och historiska verkligheten. Språket och diskurserna skapas socialt, men är också 

konstituerande, de bidrar till skapandet av en social verklighet, d v s identiteter, relationer och 

system av kunskap och föreställningar om världen. 

 

Språket används ofta slentrianmässigt inom den rådande diskursen. Eventuella medvetna 

försök att använda språket för att kliva utanför den etablerade diskursen resulterar ofta istället 

i bristande trovärdighet – det misstämmer ju med den accepterade sanningen. Sambandet 

mellan språkbruk och makt står ofta inte klart för människor i allmänhet samtidigt som det är 

avgörande för maktutövningen. En analys kan betecknas som kritisk om den visar sådana 

förhållanden som vi i vanliga fall inte är medvetna om. (Fairclough 1995, s 54f).  

 

Genom att sammanfoga element från olika diskurser kan vårt konkreta språkbruk förändra en 

viss diskurs och därmed också den sociala och kulturella omvärlden. Språket kan vara 

konstituerande på konventionellt vis så att det reproducerar och bevarar rådande värderingar 

och sociala identiteter, men också på ett kreativt sätt så att det bidrar till att förändra dem. 

Förändring och intertextualitet är därför grundläggande begrepp inom diskursanalysen 

(Winter Jørgensen & Phillips 1999).  

 

Fairclough är också intresserad av hur diskursernas ordning ser ut (orders of discourse). Inom 

varje social gemenskap eller socialt område finns många diskurser, och det intressanta är att 

se om det finns tydliga gränser mellan dem eller om de lätt kan blandas i en och samma text. 

På samma sätt kan man studera om diskurser från olika sociala områden överlappar varandra 

och blandas eller om de är stelt skilda åt. Faircloughs (1995 s 55f) teori är att social och 

kulturell förändring ofta manifesteras genom förändring inom och mellan diskursernas 

ordning. 
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Fairclough anser att det är viktigt att titta på en bredare socio-kulturell kontext för att förstå 

diskurserna. Han exemplifierar med diskursen för politiska intervjuer som har förändrats 

mycket sedan 1950-talets. Numera är intervjuaren ofta informell och konverserar på jämställd 

nivå med intervjuobjektet. Men det är en del av en större utveckling, både inom media i stort 

(dokumentärer har förändrats från att skildra personer som representanter för sociala grupper 

till att skildra individer med egna personligheter) och på andra officiella områden, t ex i mötet 

mellan läkare och patient.  

 

För att tolka och förstå omvärlden måste vi kategorisera alla fenomen, inklusive andra 

människor. När vi väl har passat in personen i vårt mentala system har vi också en klar 

uppfattning om hela hans eller hennes personlighet. Denna kategorisering i stereotyper är en 

diskursiv bas för utövandet av diskriminering, eller som Roger Fowler (1991 s 17f) uttrycker 

det; stereotyper är socialt konstruerade fack i hjärnan (”mental pigeon-hole”) som vi kan 

sortera händelser och individer i.  

 

Diskriminering är enligt Fowler (1991 s 91ff) när en individ antas tillhöra en viss grupp med 

vissa stereotypa egenskaper. Dessa egenskaper appliceras i sin tur på individen. Diskursens 

makt för att underlätta för och underhålla diskriminering är enorm och det är språket som ger 

oss beteckningarna för de olika kategorierna och hjälper till att sätta gränser och bestämma 

förhållandena.  

 

Fowler (1991 s 124f) skriver att individer som konsekvent skildras som objekt i medierna, 

eller som positioneras i grupper som är utsatta för diskriminering, per definition har mindre 

makt än andra. Mindre makt innebär ofta även mindre pengar, kunskap och lägre status än 

andra samhällsmedlemmar. Det allmänna medvetandet är så förknippat med den dominerande 

diskursen att det är mycket svårt för exempelvis en tidning att beskriva en utsatt grupp på ett 

nytt sätt utan att förlora i trovärdighet. Mediernas svårighet att bryta med den etablerade 

diskursen reproducerar skillnaden i makt så att den framstår som det naturliga tillståndet. 

Våra utgångspunkter 
Den officiella och troligen också allmänhetens syn på funktionshinder har otvivelaktigt 

förändrats de senaste decennierna. Personer som tidigare sågs som vårdobjekt, mottagare av 

andras omsorger, tillerkänns nu allt mer ett eget värde som medborgare och subjekt i olika 
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situationer i livet. De anses allt oftare förmögna att själva bedöma sina egna behov av hjälp, 

och kan ses som självständiga vuxna individer, skiljda från både myndigheter och anhöriga. 

Den miljörelaterade synen på handikapp har bidragit genom att placera orsaken till 

handikappet i miljön istället för hos de enskilda personerna. 

 

Avvecklingen av vårdinstitutionerna och andra insatser för integration av tidigare utestängda 

grupper i samhället har betytt mycket för förändringen i allmänhetens syn. De stora 

institutionerna byggde på både utestängning från det vanliga samhället och fysisk kontroll 

över avvikarna. Samtidigt som allmänheten skulle slippa konfronteras med personer med 

utvecklingsstörning ansågs att de funktionshindrade själva behövde den vård och de rutiner 

som en institutionsmiljö innebar. Integrationen har, förutom de omvälvande effekterna för de 

berörda individernas liv, också inneburit ett för omgivningen minskat avstånd till fenomenet 

funktionshinder och en ökad medvetenhet om att det är något som kan hända vem som helst, 

när som helst. Det blir allt svårare att definiera bort personer med funktionshinder från den 

normala vardagen. 

 

De tio vardagsteorier som Gustavsson (1999) funnit i sitt material utgör mer folklivsforskning 

än medieforskning. Vi tror dock att de kan vara användbara även i vårt sammanhang. 

Gustavssons och Söders (1998) indelningar är i stort sett jämförbara. Zolas (1985) tre synsätt 

handlar mer om hur personerna skildras i medier, men är snart 20 år gamla. 

 

Ljuslinders (2002) teori kring hur det normala förvandlas till onormalt genom att det skildras i 

TV är intressant. Det skulle innebära att det är omöjligt att medvetet förändra diskursen 

genom att skildra det normala. Enligt denna teori borde SVT, om man vill verka för en 

förändring i synen på personer med funktionshinder, alltså kritiskt skildra det föråldrade och 

idag onormala istället?  

 

Avgörande för vilken bild medierna förmedlar av personer med funktionshinder borde vara i 

vilken utsträckning de räknas som aktörer på mediemarknaden; om de finns med som 

journalister, tänkta TV-tittare, tidningsköpare eller annonsörer. Denna aspekt återfinns i vårt 

tema social delaktighet – vi och dem. 

 

Vi anser att den kritiska diskursanalaysen genom sin kombination av studier av språk, diskurs 

och social kontext ger en möjlighet att se hur maktstrukturer lyser igenom och fortplantas i 
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massmedietexter. Vi delar Faircloughs (1995) och Fowlers (1991) grundsyn att språket inte är 

neutralt eller opolitiskt utan att det finns ett samspel och ett ömsesidigt medskapande mellan 

språk och diskurs och mellan diskurs och verklighet. Positionering i diskriminerade grupper 

eller stereotypisering bidrar till att befästa maktlösheten hos individer. Språket, som ofta 

används slentrianmässigt och den journalistiska nyhetsproduktionens villkor med tidspress 

och krav på slagkraftighet leder ofta till förenklingar och ett bekräftande av det etablerade. 

Den bas av lingvistisk analys som diskursanalysen vilar på gör det förhoppningsvis möjligt 

för oss att komma under ytan på texten och fånga de budskap som inte är uppenbara.  

 

Många av värderingarna i den dominerande diskursen ses som så grundläggande att de inte 

behöver förklaras och motiveras. Ju mer etablerad en uppfattning är, desto mer underliggande 

kan budskapet vara. Saker som är allmänt erkända och tas som helt självklara behöver inte 

nämnas över huvud taget, Barthes har benämnt detta ”exnomination”. Fiske (1984 s 173)  

beskriver fenomenet exnominering som ”ideologi i arbete”. En ny diskurs inom ett tema som 

exnomineras, men kan spåras i det underliggande budskapet, skulle alltså kunna tolkas som 

mer etablerad än en ny diskurs som utgör det manifesta budskapet i ett inslag. Enligt 

Ljuslinder (2002 s 148) var t ex TV-inslag om integration och vårdhemsavveckling vanliga 

under 70-talet. Idag skulle det däremot kunna vara så självklart att personer med funktions-

hinder bor i vanliga bostäder att det inte nämns i ett inslag, än mindre utgör ämne för ett helt 

TV-inslag. Det har i så fall exnominerats. Det ger oss ytterligare anledning att leta även efter 

de underliggande värderingarna i inslagen. 
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Metodbeskrivning 
Vår analys är av kvalitativ karaktär och urvalet strategiskt. Möjligheten att göra 

generaliseringar om annat mediematerial utifrån vårt empiriska resultat är därför mycket 

begränsade. Som analysmetod har vi främst utgått från den kritiska diskursanalysen, bl a 

företrädd av Fairclough, på grund av de möjligheter den ger att utforska och kartlägga 

maktrelationer i samhället. Nyhetsinslagen härrör från en tioårsperiod, men på grund av den 

lilla mängden material har vi inte brytt oss om att studera tidsaspekten. Vi har lagt 

tyngdpunkten på de sociala relationerna och hur personerna med funktionshinder beskrivs av 

journalisterna och övriga i reportaget. Vi har särskilt tittat på självbestämmandet och huruvida 

människorna med funktionsnedsättningar skildras som egna individer med egna önskningar 

och behov.  

 

Lingvistisk analys 
Vårt viktigaste instrument i studien har varit en lingvistisk analys. Som Fowler skriver (1991 

s 95) är de flesta språkliga strukturer omärkliga och kräver en aktiv kritik för att 

medvetandegöras. Några viktiga grammatiska frågeställningar är vem som skildras som 

subjekt respektive objekt i texten, vilka pronomen som används, vilken typ av verb som 

används ihop med vilka typer av människor, vem som är aktiv och passiv etc. 

 

Vi har också studerat hur funktionshindret beskrivs, är personen utvecklingsstörd eller har han 

eller hon en utvecklingsstörning? Vi har frågat oss vilka ordval som används för att förstärka 

det manifesta budskapet, och vilka ordval som möjligen tyder på en annat underliggande 

budskap. 

Bildspråksanalys 

Vi har mycket översiktligt granskat även bildspråket och här bl a utgått från de metoder som 

finns beskrivna i How to study television (Selby & Cowdery 1995). Enligt Selby och Cowdery 

är det fem huvudområden som ska beaktas i en fullständig analys, nämligen konstruktion, 

publik, berättelse, kategori och aspekter på produktion och distribution. Vi har dock valt att 

endast använda oss av deras metod vad gäller konstruktionen av bilderna. Att granska 

konstruktionen innebär att utgå från att medieinnehållet är konstruerat och att allt vi ser kan 

tolkas som en kod som avslöjar viss kulturell information.  
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Miljön, föremål som är med i bild, kroppsspråk och kläder är en del av denna kod. Kamera-

vinklar och olika grad av närbilder är en annan. Extrem närbild innebär t ex ett känslosamt, 

avgörande ögonblick eller stor dramatik. En mer normal närbild förmedlar intimitet. Att filma 

någon uppifrån signalerar journalistens och tittarens dominans medan en nedifrånvinkel 

betyder att vi är svaga och maktlösa. Enligt Fowler (1991 s 25) ses man som mindre 

betydelsefull om man i TVs nyhetsreportage filmas uppifrån eller bort från mitten av bildrutan 

eller på längre avstånd från kameran än reportern själv. 

Analysschema 

Redogörelse för det huvudsakliga innehållet i inslaget – nyhetstextens struktur 

Hur presenteras nyheten? Hur är inslaget uppbyggt? Vilka miljöer används? 

 

Aktörerna 

Vilka aktörer förekommer i inslaget? Förekommer aktören i egenskap av sig själv eller som 

representant för företag, institution, eller annat? Hur presenteras de och hur beskriver 

journalisten aktörerna? Vilka grupptillhörigheter kan man urskilja, bl a genom formalia: 

namnskyltar, epitet etc? 

 

Språk och bild 

Hur löper berättelsen i inslaget? Vilket bildspråk används och vilka ordval gör journalisten 

och aktörerna? 

 

Bilden av personen med funktionshinder 

A – Den förändrade synen 

Vi återknyter här till de teman som formulerades i teoridelen. Vi ser dessa som betecknande 

för den diskursförändring som vi vill försöka spåra i vår analys. 

 

Demokratiska rättigheter 

Finns det tecken på att personen med funktionshinder bör vara tacksam, eller har man ett 

medborgarperspektiv? Skildras personen som ett vårdobjekt eller patient, eller beskrivs stödet 

som en service till ett subjekt? 

 

Fysisk delaktighet 
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Skildras personens behov som att det behövs professionell vård, eller framstår det som att en 

bra tillvaro med ett så normalt liv som möjligt är viktigast? Betonas betydelsen av rutiner, 

ordning, styrning i tillvaron, eller verkar det finnas utrymme för individualitet, spontanitet och 

flexibilitet? Verkar personen vistas i en vanlig miljö med andra, icke-funktionshindrade? 

 

Social delaktighet 

Använder journalisten ett inifrån- eller utifrånperspektiv? Används orden vi och dem för att 

skilja personer med funktionshinder från andra? 

 

Självständighet 

Framställs beroendet av praktisk hjälp som något omyndigförklarande, att personen inte vet 

själv vad han eller hon behöver? Eller ses personen som en vuxen uppdragsgivare för stödet? 

 

Förhållandet till funktionshindret 

Hur beskrivs funktionshindret? Är det personen som inte kan något, eller är det omgivningen 

som inte fungerar? Beskrivs det personen inte kan, eller det personen kan? Skildras några 

hjälpmedel och anpassningar av miljön som kan minska handikappet? 

 

Individuella val 

Skildras personens individuella situation och behov, eller ingår hon eller han i en grupp med 

kollektiva behov? Hur skildras personens egen vilja, när det gäller att utforma sin tillvaro? 

 

B – Skildringen av personen med funktionshinder 

Används någon av vardagsteorierna kring utvecklingsstörning, manifest eller latent i inslaget? 

Skiljer sig skildringen av personen/personerna med nedsatt autonomi från skildringen av de 

andra aktörerna och i så fall hur? Vilka aktörer kommer till tals? 

 

Urval av empiriskt material 

Vi har valt ut åtta TV-inslag från åren 1992–2001 som porträtterar personer med stora 

funktionshinder och nedsatt autonomi. Det senare innebär att de har ett begåvningshandikapp, 

psykiskt funktionshinder och/eller stora kommunikationssvårigheter.  
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Utgångspunkten var att vi skulle undersöka både tidningar och TV och vi började söka 

material på Statens Ljud- och Bildarkiv, SLBA (Sveriges Television), i  Mediearkivet 

(Aftonbladet och Svenska Dagbladet) samt Presstext (Expressen och Dagens Nyheter) på 

begreppen handikapp, funktionshinder, personlig assistent, utvecklingsstörning och autism. Vi 

sökte efter inslag som innehöll ett ganska detaljerat och personligt porträtt av en eller flera 

personer med nedsatt autonomi. För att begränsa sökresultatet som bestod av flera hundra 

inslag när det gällde TV använde vi oss av registrets ämnesord i stället för fritextsökning. Då 

fick vi fram ca 50 inslag som alla var särskilt registrerade på sökordet handikapp. SLBAs 

 principer för sökordsregistrering är okända för oss, men vi tolkar resultatet som att vi på detta 

sätt fick fram längre inslag som tydligt eller enbart fokuserade på just handikappfrågor.  

 

Bland sökresultat fanns många inslag om barn. Flera av dem var porträtt, men vi valde ändå 

att inte ta med dem. Det var visserligen möjligt att utifrån reportagen bedöma om barnen hade 

de typer av funktionsnedsättningar som leder till nedsatt autonomi. Men alla barn har nedsatt 

autonomi i och med att de inte kan fatta egna beslut i alla frågor. De kan heller inte alltid föra 

sin egen talan utan företräds då av sina föräldrar. Det innebär att de delar av diskurs-

förändringen som rör självständighet blir svåra att studera. Om de framställs som beroende 

och osjälvständiga – är det för att de är barn eller för att de har funktionshinder? Självständig-

het är ett viktigt tema för oss och vi valde därför att bara ta med inslag som skildrade vuxna 

personer. 

 

Ur materialet valde vi åtta nyhetsinslag från SVTs nyhetsprogram Rapport och Aktuellt. Vi 

valde också ut 20 tidningsartiklar från Aftonbladet, DN, Expressen och SvD från samma 

tidsperiod. I urvalsprocessen bemödade vi oss också att få viss spridning när det gäller typen 

av funktionsnedsättning.  

 

Efter att ha transkriberat de åtta TV-inslagen och gjort två ”provanalyser” stod det klart att 

vårt material var alltför omfattande. Vi valde därför att bara analysera TV-inslagen. Vi tror att 

de kan ha större betydelse som spegling av den rådande diskursen än tidningsartiklarna. 

Nyheter i TV har stor genomslagskraft och når en betydande andel av Sveriges befolkning. 

Veronica Stoehrel (1994 s 65f) redogör i sin doktorsavhandling Berättelsestrategier, kunskap 

och reflektion för berättelseformer i TVs faktaprogram och deras betydelse för publikens 

meningsproduktion och möjlighet till förståelse och självreflektion. Enligt Stoehrel gör för-

 25



enklingen i TV-nyheterna att de har en tendens att bekräfta de normer och värderingar som 

finns i samhället.  

 

Ett av de åtta inslagen visade sig inte innehålla det mer detaljerade porträtt av en person med 

funktionshinder som vi ställt upp som ett urvalskriterium. Vi valde dock att ändå ta med det i 

analysen eftersom inslaget behandlade ett av våra teman – individuella val. Det var också 

intressant att det skilde sig från de andra inslagen t ex vad gäller aktörernas roller.  

 

De övriga sju inslagen handlar om personer i olika åldrar med medfödda funktionshinder 

utom ett, där hjärnskadan förvärvats i vuxen ålder. Alla dessa inslag är relativt långa och ger 

en ovanligt personlig bild av en person för att vara nyhetsinslag. Journalistens intention är 

uppenbarligen att låta personen med funktionshinder komma fram. Det innebär troligen att 

materialet är långt ifrån representativt för hela nyhetsmaterialet om personer med funktions-

hinder. Reportagen är gjorda med ovanligt mycket inlevelse och engagemang. Vi tror att 

materialet ger en bild av hur diskursen kan se ut när journalisten försöker gå på djupet i en 

fråga som rör personer med funktionshinder. 

 

När man söker material på det sätt vi gjort, med kategoriserade sökbegrepp som ”handikapp” 

etc, kan man troligen bara hitta inslag som porträtterar personer med funktionshinder genom 

att fokusera på funktionshindret. Ett inslag som porträtterar en person på något annat sätt än i 

egenskap än funktionshindrad – eller utifrån någon konsekvens av funktionshindret – skulle 

kanske inte kategoriseras i SLBAs arkiv med ordet ”handikapp”. Samtliga de åtta inslag vi 

valt ut har också en tydlig inriktning på att skildra problem eller företeelser som är knutna till 

just personernas funktionshinder.  

 

De nyhetsinslag vi analyserat är: 

 

Rubrik Källa Huvudperson1 

Helena och kronofogden Rapport 1992-05-27 Helena Andersson 

Skänkte gården för att nå sitt mål Aktuellt 1994-07-28 Anna-Karin 

Lasermannens sista offer Aktuellt 1995-05-19 Zlatan Alfasso 

Hotet mot assistansreformen Aktuellt 1996-03-01 Jesper Lidén 

                                                 
1 Vi har valt att använda fingerade namn på huvudpersonerna i inslagen och deras anhöriga. 
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Gömd och glömd i 50 år Aktuellt 1996-02-01 Stina Fors 

Isaac-projektet hos Certec Rapport 1996-03-30 Urban Backelin 

Fusk med assistanspengar Rapport 1997-05-14 Olle Åkerberg 

Sebastian lever i misär Aktuellt 2000-07-10 Sebastian 
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Analyser 

Helena och kronofogden 
Rapport 1992-05-27 kl 19.30. Tid: 4,30 min. 

 

Socialstyrelsen hotar med åtal mot landsting som inte ger personer med utvecklingsstörning 

den bostad de har laglig rätt till. Helena Andersson i Oskarshamn får representera dem som 

drabbas av landstingets lagbrott. Inslaget visar Helena Andersson och hennes föräldrar i 

hemmiljö, på skolavslutning samt i en gruppbostad. Intervjun med föräldrarna sker utomhus. 

Det finns några filmsekvenser med Helena Andersson när hon skrattande cyklar tillsammans 

med sin pappa. Tjänstemannen och de två politikerna intervjuas i, eller i anslutning till, sina 

tjänsterum. 

 

Huvudsakliga medverkande: 
Namn Omnämns  

som 
Namn- 
skylt 

Ålder Funktions- 
nedsättning 

Egenskap/ 
representerar 

Helena Andersson   22 år utvecklingsstörning, autism drabbad av 
landstingets lagtrots 

Erika Andersson  x   Helena Anderssons 
mamma 

Björn Andersson  x   Helena Anderssons 
pappa 

Jan Ording  x   Socialstyrelsen 
Lars-Erik 
Oskarsson 

 x   (c) Landstingets 
Omsorgsnämnd 

Lars Hamrin  x   (fp) Landstings- 
styrelsen 

Tabell 1 

Språk och bild 
Påannonsen lyder: Socialstyrelsen har tröttnat på de landsting som systematiskt bryter mot 

lagen och vägrar utvecklingsstörda att få den bostad som domstol har sagt att de har rätt till. 

Enligt en rapport som presenteras i nästa vecka så ökar det här lagtrotset och nu försöker 

Socialstyrelsen tvinga fram en förändring genom att hota med åtal.” 

 

Landstinget bryter alltså systematiskt bryter mot lagen och vägrar ge personer med 

utvecklingsstörning en bostad, något som de har rätt till enligt domstolsbeslut. Socialstyrelsen 

å sin sida försöker tvinga fram en förändring genom att hota med åtal. Man får en känsla av 

att Socialstyrelsen i praktiken är maktlös i det här och liknande fall. Användningen av ordet 
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”trots” indikerar att brottet inte är så allvarligt; landstinget kan egentligen betraktas som ett 

trotsigt barn som inte har lust att följa några dumma lagar. 

 

Inslaget inleds med att speakern säger att det handlar om Helena Andersson, 22 år, i 

Oskarshamn. Speakern fortsätter: ”Hur hon själv ser på saken vet vi inte. Sen födseln är hon 

gravt utvecklingsstörd, autistisk.” Därefter säger en annan kvinnoröst (som visar sig vara 

mamman) att Helena inte pratar och att hon behöver hjälp med det mesta.  

 

I nästa klipp sitter föräldrarna tillsammans i en solig grässlänt. Mamman, som presenteras 

med namnskylt, fortsätter att informera om dotterns behov. ”Jag får hjälpa till med påklädning 

och avklädning och tvättning”, säger hon. Mammans användning av substantiverade verb 

signalerar att dottern inte är särskilt delaktig i sysslorna. 

 

Speakern berättar att Helena Andersson bor hemma hos sina föräldrar men att mamman blev 

sjuk i cancer för ett år sedan och att föräldrarna då började fundera över hur det ska gå för 

henne när de inte längre orkar ta hand om henne. De ansökte hos landstinget om en 

gruppbostad där hon kan få vård och tillsyn dygnet runt. Erika Andersson säger att det ju är en 

självklarhet när man är vuxen, 22 år, att man flyttar hemifrån. Andra ungdomar de flyttar 

också hemifrån, påpekar hon men tillägger att det var det att hon blev allvarligt sjuk för ett år 

sen fick henne att tänka lite mera på det. Björn Andersson säger: ”vi har bjudit på oss väldigt 

mycket för att lära Helena saker, och när man märker att man inte räcker till längre, då vill 

man föra över ansvaret på mera kvalificerad personal.” Han menar att detta är viktigt för 

dottern som behöver utveckla sig. 

 

Ordet ”orkar” antyder att Helena Andersson är väldigt vårdkrävande och att det är en 

självklarhet att det kommer en dag när orken tar slut. Det stämmer med faderns ordval, att 

föräldrarna ”bjudit” på sig väldigt mycket. Det låter både som en ansträngning och en 

uppoffring. Mamman däremot tycker att det är självklart att man börjar fundera på att flytta 

hemifrån när man fyllt 22. 

 

Landstinget sa dock nej till Helena Andersson begäran och skyllde på att det fattas pengar. 

Ärendet gick vidare till länsrätten som slog fast att hon enligt omsorgslagen har rätt att få 

gruppbostad och att landstinget utan dröjsmål måste uppfylla hennes önskemål. Problemet är 

bara att Kalmar läns landsting redan har 45 liknande domar på sig, som man inte brytt sig om. 
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Speakern berättar att föräldrarna kopplat in kronofogden i hopp om att han ska kunna driva in 

pengar av landstinget till en gruppbostad. Om inte landstingets omsorgsnämnd ordnar en 

gruppbostad hotar man att anmäla nämndens ledamöter till åtal för tjänstefel. Representanter 

från Socialstyrelsen, landstingets i Kalmar omsorgsnämnd samt landstingsstyrelsen uttalar sig 

därefter om problemet med resursbrist och icke verkställda domar. 

 

Mellan intervjuerna med Jan Ording och Lars-Erik Oskarsson visas en kort sekvens med 

Helena Andersson och hennes mamma. Mamman rör vid hennes arm. Därifrån går kameran 

till två tidningslöpsedlar uppsatta på väggen med texterna: ”Helena får inte egen lägenhet” 

respektive ”Helena gick till kronofogden för sin rätt”. Löpsedlarna tyder på att familjens 

kamp tagits upp i medierna vid flera tidigare tillfällen. 

 

Avslutningsvis frågar reportern föräldrarna om de någon gång tvekat att dra saken inför 

domstol och att ta vägen via kronofogden. ”Ja, det har man, det är ju inte precis nåt man 

önskar att man behöver gå så långt. Men när det inte finns nån annan utväg, så vad gör man?” 

svarar Erika Andersson. 

 

Vi får inte veta explicit att Helena Andersson fått en gruppbostad till slut men i reportaget 

finns några scener där hon går runt i vad vi tolkar som gemensamhetsutrymmen i en 

gruppbostad. 

Bilden av personer med funktionshinder 

A – Den förändrade synen 
Rent språkligt behandlas Helena Andersson som ett objekt (tvättning, påklädning etc). Det 

kommer inte fram något om vad hon tycker om eller själv vill. Speakerns kommentar ”Hur 

hon själv ser på saken vet vi inte” kan tolkas som att speakern visserligen tycker att hennes 

åsikt borde spela roll, men att den är för svår att ta reda på.   

 

Pappan säger att han genom Helenas flytt till en gruppbostad vill ”föra över ansvaret på mera 

kvalificerad personal”. Han förklarar också att dottern behöver utvecklas. Vilken slags 

kompetens som skulle behövas för att hjälpa henne i vardagen, och hur Helena Andersson 

skulle utvecklas förklaras inte i reportaget. Det för dock tankarna till olika specialist-
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behandlingar och pedagogiska insatser. Ingendera erbjuds i allmänhet i en gruppbostad, som 

ju ska vara en integrerad vanlig bostad, med särskild vardagsservice. Det pappan säger 

uppfattar vi istället som att han önskar något slags behandlingshem eller utbildningsanstalt för 

Helena Andersson.  

 

Pappans bild av gruppbostaden motsägs av mamman som beskriver den förestående flytten 

som en 22-årings normala flytt till en egen bostad. I tidningsklippen som är uppsatta på 

väggen hos familjen står det också ”en egen lägenhet”, vilket stärker mammans bild.       

 

Helena Andersson framstår annars som en mycket beroende person, inte bara av praktisk 

hjälp utan också av andras välvilja. Föräldrarna orkar inte längre. De har enligt pappan ”bjudit 

på sig” tillräckligt länge nu. Landstinget däremot vill inte ställa upp för henne. Föräldrarna 

förmedlar också lite olika syn på dotterns självständighet. Mamman påpekar att dottern är 

vuxen och att det är normalt att flytta hemifrån, med tillägget ”det gör andra ungdomar 

också”. Pappan vill dock föra över ansvaret på mera kvalificerad personal och menar att 

Helena Andersson måste få tillfälle att utvecklas och lära sig saker. 

 

Inslaget tar inte upp varför en gruppbostad är den bästa lösningen för Helena Andersson och 

förmedlar alltså inte det nyare synsättet att individen har rätt att välja det stöd som passar 

honom eller henne bäst. 

B – Skildringen av personer med funktionshinder 
Alla medverkande aktörer presenteras med namnskyltar – utom personen med 

utvecklingsstörning, d v s Helena Andersson som är med i bild i tolv av inslagets 26 scener. 

Björn Anderssons påstående att dottern måste få tillfälle att utvecklas och lära sig saker kan 

tolkas antingen som att hon är ung och inte är färdig med sin utbildning, eller som att hon 

måste utvecklas extra mycket för att kompensera sina funktionshinder – att hon inte duger 

riktigt som hon är. Helena Andersson omnämns också som en börda för familjen, främst av 

fadern. Indirekt framstår hon dessutom som en samhällsbörda av landstingsrepresentanten i 

inslaget som säger att landstinget inte har resurser till ”de här domarna”. Föräldrarna får 

frågan om de har tvekat någon gång att föra kampen vidare. Svaret blir att de har tvekat, men 

att de inte ser någon annan utväg. Budskapet tolkar vi som att föräldrarna är vanliga 

människor som visar mod och gör sin plikt för dottern. 
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Sammanfattning 
Inslaget är traditionellt i sin syn på Helena Andersson, hennes funktionsnedsättning och 

möjligheter att leva ett självständigt liv. Däremot följer det den nya diskursen på så sätt att det 

angriper myndigheterna för att de inte följer lagen. 

 

Skänkte gården för att nå sitt mål 
Aktuellt 1994-07-28 kl 21.00. Tid: 4,15 min. 

 

Ett föräldrapar skänkte landstinget sin gård och en halv miljon kronor, på villkor att 

landstinget byggde en gruppbostad på ägorna där dottern ska bo efter deras död. Flera 

sekvenser visar åkrar, traktorer, grusvägar etc. Inramningen med lugn pianomusik, 

panoreringar över det fagra sommarlandskapet samt återkommande fokusändringar och 

bildtoningar ger reportaget i sin helhet en pastoral och sentimental ton som känns främmande 

i nyhetssammanhang. Reportern kallar också nyheten för ”den här historien”. Sammantaget 

reser reportaget en mängd frågetecken, bl a varför alla är så positiva över att ett föräldrapar i 

sin desperation sett som enda utväg att skänka bort allt de äger för att trygga dotterns framtid 

efter sin egen bortgång.  

 

Huvudsakliga medverkande: 
Namn Omnämns  

som 
Namn-
skylt 

Ålder Funktions- 
nedsättning 

Egenskap/ 
representerar 

Linnéa Eriksson  x   Anna-Karins mamma 
Bertil Eriksson  x   Anna-Karins pappa 
Anna-Karin Linnéa och Bertil 

Erikssons utveck-
lingsstörda dotter 

 50 år utvecklingsstörning person med tryggad 
framtid 

Hasse Andersson  x   (s) Landstingsstyrelsen 
Tabell 2 

Språk och bild 
Inslaget inleds med en panoramabild över bygden till lugn pianomusik. Klippet till ett dött 

träd med kala grenar och därpå en närbild på en gammal köksklocka på väggen påminner om 

föräldrarnas förestående bortgång. Därefter kommer en närbild på ett gammalt svartvitt 

fotografi med vacker ram. Fotografiet visar en söt flicka i 5-årsåldern i blommig klänning 

med långt blont hår med vit rosett. En scen är filmad i det som kan vara Anna-Karins sovrum. 

Linnéa Eriksson hjälper dottern att klä på sig, båda två filmas underifrån. Grodperspektivet 

gör att vi ser under kjolen på Anna-Karin när hon lyfter foten för att ta på skon.  
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Påannonsen lyder: ”I femtio år har Bertil och Linnéa Eriksson i Krokstorp utanför Göteborg 

skött sin utvecklingsstörda dotter Anna-Karin. Deras stora önskan har varit att Anna-Karin 

ska få stanna i hembygden också sedan de själva har gått bort. Genom att skänka sin gård och 

nästan allt annat har de nu nått sitt mål.” 

 

Föräldrarna är subjekt och huvudpersoner. Det är deras stora önskan att dottern ska få bo kvar 

i hembygden och de har nu nått sitt mål. Inslaget inleds däremot med att mamman talar om 

Anna-Karins behov av att bo kvar i byn och skälen för det – ”…ho känner ju trakten här” och 

speakerns påpekande att ”Anna-Karin är den som egentligen är huvudpersonen i den här 

historien”. Hon fortsätter sedan: ”Idag är hon 50 år. Men eftersom hon är utvecklingsstörd och 

bara kan säga några få ord har det alltid varit föräldrarna Bertil och Linnéa som fört hennes 

talan.” 

 

Här görs tydligt att Anna-Karin borde varit huvudperson, men inte är det. Vi får veta hur 

gammal hon är till skillnad mot föräldrarna och landstingsstyrelseledamoten, därefter ställs 

hennes ålder mot det faktum att hon har en utvecklingsstörning och att föräldrarna för hennes 

talan. Anna-Karin sägs vara utvecklingsstörd. Det faktum att hon kan säga några ord 

omnämns på ett negativt sätt med orden bara och några få. 

 

Linnéa Eriksson säger att hon aldrig skulle ha kunnat lämna bort dottern ”när hon var liten”. 

”Men nu kan ju en tänka sig nog att hon hade kommit ut i skola och så, men det är ju en annan 

historia, om en säger så, men lämna henne, det skulle jag bara inte kunnat”. Speakern 

förtydligar genom att säga att ”Anna-Karin skulle inte behöva bo på den tidens stora 

institutioner. Hon har bott hemma i alla år”.  

 

Pappan, Bertil Eriksson, säger att de ville fortsätta så länge det gick men att det varit väldigt 

jobbigt, särskilt för hustrun. Ju äldre Bertil och Linnéa Eriksson blev, desto mer oroade de sig 

för vad som skulle hända med Anna-Karin när inte de längre skulle finnas kvar. Det var då de 

fick idén att skänka bort gården. ”En får ju inte med sig nåt en gång när en går härifrån så 

därför om vi kunde ordna för henne så var ju det vårat mål ”, säger mamman.  

 

Speakern berättar hur föräldrarna genom att skänka sin gård och en halv miljon kronor ville 

förmå landstinget att bygga ett gruppboende i byn. Landstingsstyrelsens representant Hasse 
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Andersson berättar hur landstinget först tvekade inför villkoret med gåvan, men sedan 

accepterade. Speakern bekräftar att det nu står två gruppbostäder för tio personer på den mark 

som numera tillhör landstinget. Linnéa Eriksson och därefter Hasse Andersson, intygar i var 

sitt klipp att de är nöjda med arrangemanget. ”Det har blivit en väldigt fin verksamhet” säger 

Hasse Andersson. 

 

Reportern frågar sedan föräldrarna hur de orkat kämpa. Det är oklart om frågan gäller kampen 

för gruppbostaden eller omsorgerna om dottern under femtio år. Pappan beskriver hur det 

frestat på föräldrarnas sammanhållning, men att ”vi har kämpat för Anna-Karin båda två, så 

därför har det gått”. Speakern avrundar med att säga att föräldrarna får bo kvar i boningshuset 

så länge de lever och att Anna-Karin har en lägenhet i gruppbostaden som väntar på henne. 

Bertil och Linnéa Eriksson får sista ordet: ”Vi tycker det är jättebra, det kan inte förbättras.” 

Därefter tonas bilden ut och i studion tittar nyhetsuppläsaren ner på sin monitor och ler. 

Bilden av personer med funktionshinder 

A – Den förändrade synen 

Reportern förklarar att föräldrarna för Anna-Karins talan eftersom hon ”är utvecklingsstörd 

och bara kan säga några få ord”. Att det sedan är föräldrarna som i reportaget företräder 

Anna-Karin och berättar om hennes behov och önskemål är logiskt. De uttrycker sig dock ofta 

ålderdomligt och hänvisar sällan till Anna-Karins vilja. Möjligen framstår därför inte 

företrädarskapet helt tydligt i inslaget, utan det kan tolkas som att Anna-Karin är mycket 

osjälvständig i förhållande till sina föräldrar. Det är också föräldrarna som får rollen av 

subjekt i resten av inslaget. De har ordnat det för Anna-Karin, och det är deras oro och 

handlande som reportaget handlar om. 

 

I inledningen ställs Anna-Karins ålder mot handikappet; hon är 50 år, men är utvecklings-

störd. Det skulle kunna tolkas som att hon i något avseende ändå inte är vuxen, utan ett barn. 

Att man vid ett tillfälle filmar hennes underkropp ur grodperspektiv tyder också på att hon 

inte ses som en vanlig 50-åring. 

 

I reportaget tas det för självklart att Anna-Karin har behov av att bo kvar i byn och i den miljö 

hon är van vid. Det tolkar vi som ett uttryck för den nyare synen på fysisk integration. Vi får 

också veta att mamman inte kunde tänka sig att lämna bort dottern till någon institution när 
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hon var liten utan valde att behålla henne hemma. Det framstår som något positivt, som ett 

bevis på föräldrarnas kärlek och vilja till uppoffring.  

 

Egentligen skulle Anna-Karin varit en medelålders kvinna med ett stort arv att vänta inom 

kort. Nu väntar henne istället en framtid i en liten gruppbostadslägenhet, förmodligen utan 

några särskilda ekonomiska tillgångar, när föräldrarna inte längre kan tillgodose hennes 

stödbehov. Inte någon av de inblandade, inte heller aktuelltredaktionen, reagerar över att 

Anna-Karin måste betala för sin gruppbostadsplats med föräldrahemmet och en halv miljon 

kronor. Rättighetslagen LSS hade införts 1994, och Anna-Karin hade enligt lagen rätt både till 

samhälleliga stödinsatser som innebär att hon kan bo kvar i hembygden och att få behålla sitt 

arv. Varken reportern eller föräldrarna nämner heller några alternativ till gruppbostad. Frågan 

om huruvida landstinget verkligen får ta emot mutor berörs dessutom endast i förbigående och 

inte av reportern.  

 

Vi får en känsla av att reportrarna och redaktionen tycker att föräldrarna har varit smarta och 

lyckosamma som har klarat att ordna en bostad för dottern. De verkar omedvetna om att 

Anna-Karin skulle ha några egna rättigheter, och att samhället skulle ha några skyldigheter 

gentemot henne. Anna-Karins behov kunde ju också med hjälp av de ekonomiska tillgångarna 

i arvet ha tillgodosetts på många, betydligt mer individuellt anpassade sätt. En lösning kunde 

ha varit att Anna-Karin bodde kvar på gården efter föräldrarnas bortgång och fick hjälp av 

kommunen där. Eller hon kunde kanske arrenderat ut gården, styckat av en tomt och byggt ett 

eget hus där kommunens personal hjälpt henne? Men eftersom Anna-Karin är utvecklings-

störd och utvecklingsstörda enligt mallen bor i gruppbostäder så framställer reportaget inte 

frågan som att Anna-Karin har något eget val. Reportern tycks också förutsätta att 50-åriga 

Anna-Karin helt och hållet är föräldrarnas ansvar.  

 

Det manifesta budskapet kan anses vara att Anna-Karin och hennes föräldrar har vunnit över 

myndigheterna genom sin ”kupp”. Latent finns dock en möjlig tolkning att föräldrarna 

misslyckats dubbelt; inte nog med att dottern mister arvet, hon byter också föräldrahemmet 

mot en liten lägenhet i en påtvingad gemenskap. 

 

B – Skildringen av personer med funktionshinder 

Anna-Karin är enligt speakern ”egentligen huvudperson i historien” men presenteras bara med 

förnamn och får ingen namnskylt. I stället är det de åldriga föräldrarna som får ta på sig rollen 
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som historiens huvudpersoner. Det är deras önskan som går i uppfyllelse, deras idé som 

förverkligats.  

 

Ett foto av Anna-Karin som barn visas i början av inslaget. Kanske är det ett sätt att försöka 

låta tittarna komma närmare och lära känna Anna-Karin? Eller ska kontrasten mellan den 

medelålders och lite överviktiga Anna-Karin i storblommig klänning och den lilla söta flickan 

göra föräldrarnas uppoffringar begripliga? Anna-Karin framstår som en börda för föräldrarna, 

och implicit även för samhället, eftersom det krävs en stor donation för att hon ska få det hon 

behöver. 

Sammanfattning 
Den gamla diskursen är som mest tydlig när det gäller synen på demokratiska/medborgerliga 

rättigheter. Även i fråga om möjligheten att göra individuella val och frigöra sig från 

myndigheternas makt är det den gamla diskursen som dominerar. Däremot finns det inget i 

inslaget som tyder på en vilja att ytterligare avskilja Anna-Karin, utan här har de nyare 

tankarna om fysisk delaktighet i samhället slagit igenom. 

 

Lasermannens sista offer 
Aktuellt 1995-05-19 kl 21.00. Tid: 5,33 min. 

 

Med anledning av en dom mot Lasermannen har Aktuellt gjort ett reportage om ett av hans 

offer, Zlatan Alfasso, som överlevde mordförsöket men fick sitt liv förändrat av 

hjärnskadorna. Inslaget puffas för i sändningens början med bilder av tre personer som 

promenerar i Stockholm och orden ”Livstidsdomen mot John Ausonius står fast, men hans 

sista offer är för alltid fånge i sitt eget handikapp.” Inslaget består till största delen av ett 

reportage från Zlatan Alfassos bostad, några vardagssituationer i den närmaste omgivningen, 

samt en tillbakablick på själva attentatet. 

 

Huvudsakliga medverkande: 
Namn Omnämns  

som 
Namn- 
skylt 

Ålder Funktions- 
nedsättning 

Egenskap/ 
representerar 

Zlatan Alfasso Laser-
mannens sista 
offer 

x  hjärnskador brottsoffer 

Selva Cubas  x   personlig assistent 
Petra Alfasso  x   Zlatan Alfassos dotter 
Memed Zlatan Alfassos     
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bäste vän 
Tabell 3 

Språk och bild 
Bildspråket är neutralt med rak kameravinkel och många halvkroppsbilder med undantag för 

dramatiken i den svartvita tillbakablicken om attentatet. Puffens formulering ställer John 

Ausonius öde mot hans offers. Om Zlatan Alfasso sägs att han är ”fånge i sitt eget 

handikapp”, en mycket negativ metafor för tillvaron som funktionshindrad.  

 

Påannonsen lyder: ”Efter en tre år lång rättsprocess fastställde i dag hovrätten tingsrättens 

livstidsdom mot Lasermannen, John Ausonius. Han döms för ett mord och nio mordförsök på 

invandrare och en polisman och  också för flera bankrån i Stockholm. Hovrätten höjde också 

skadestånden för kränkning för fyra av offren. Zlatan Alfasso, lasermannens sista offer, blev 

också en livstidsfånge. Han blev fånge i sitt eget handikapp efter hjärnskadan han fick när han 

sköts i huvudet. För två och ett halvt år sedan porträtterade Aktuellt Zlatan och igår besökte vi 

honom igen.” 

 

Här upprepas att Zlatan Alfasso är en fånge, nu en ”livstidsfånge”, i sitt handikapp efter 

hjärnskadan han fick när han sköts i huvudet. I båda pratorna understryks att Zlatan Alfasso är 

det ”sista” offret.  

 

Assistenten Selva Cubas får inleda reportaget med att ge sin syn på Zlatan Alfassos känslor: 

”Jag tycker han bär en ständig sorg, det gör han. Mycket sorg. Jag tror han blir mer och mer 

inåtvänd med tiden.” Hon uttrycker sedan hur svårt det är med kommunikationen, att ”... han 

kan varken skriva, läsa, prata, han kan inte heller lära sig teckenspråk för då skulle han 

behöva båda händerna”.  

 

Därefter kommer tillbakablicken på attentatet. Det är sammansatt av en radiosändning (Ekot, 

30/1 1992, enligt textrad) samt svartvita bildsekvenser från händelsen. Speakern upprepar 

sedan ännu en gång formuleringen om att Zlatan Alfasso blev lasermannens sista offer och 

ger därefter detaljer om skadorna: ”En av kulorna gick genom hjärnan, förstörde talcentrum 

och förlamade halva kroppen. När vi besökte Zlatan för två och ett halvt år sedan kämpade 

han för att kunna gå. Idag går han bättre, men han måste ha hjälp med det mesta.” Zlatan 

Alfasso har alltså gjort framsteg, men det tonas ner genom slutklämmen att han fortfarande 

behöver mycket hjälp.  
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Vi får av speakern veta att Zlatan Alfassos dröm om att stå i sin butik igen inte kommer att 

kunna uppfyllas. Speakern säger också att: ”bland det bästa han visste var att köra bil” och 

därefter förmedlar Zlatan Alfasso med kroppsspråk och tolkhjälp att han inte kommer att 

kunna köra bil igen. Assistenten tillägger att ”han tycker hans liv blev förstört på nåt sätt”. 

Speakern hakar på och säger att ”Lasermannen förstörde inte bara Zlatan Alfassos liv. Han 

splittrade hela hans familj. Hustrun och de sju barnen bor tvärs över gården. Omställningen 

från stark familjefar till handikappad blev för svår för alla att bära.” Här får vi återigen 

bekräftat att funktionshindret innebär att Zlatan Alfassos liv är förstört. Det faktum att Zlatan 

Alfasso har funktionshinder är tydligen inte förenligt med mansrollen som ”stark familjefar” 

och det ledde i sin tur till skilsmässa. I scenen därpå får dottern Petra bekräfta detta. 

Visserligen säger hon att hon saknar sin pappa och vill att han ska komma tillbaka, men i 

nästa mening framgår att det är Zlatan Alfasso utan funktionshinder hon menar; ”Förr kunde 

han hjälpa oss med läxor och såna saker…” 

 

Därefter ser vi Zlatan Alfasso tillsammans med ”bäste vännen Memed” på ett café. Speakern 

säger att: ”…ibland talar de om att rättegångarna mot Ausonius kostat minst fem miljoner. 

Zlatan Alfassos skadestånd sattes till 760 000 kronor.”  

 

Reportern frågar Zlatan Alfasso om han är mer deprimerad nu än förut, mer ledsen nu än 

förut. Om han menar jämfört med före olyckan, eller vid tidpunkten för det förra reportaget är 

oklart. Zlatan Alfasso förmedlar ett jakande svar med kroppsspråk och ljud. Han lyckas med 

lite hjälp av assistenten också få fram att han är arg och har ont i kroppen. När Zlatan Alfasso 

vänder ryggen till fyller assistenten i att han har sömnsvårigheter på grund av att han tänker 

mycket, och att kommunikationssvårigheterna gör att ” det blir verkligen fångenskap i sina 

tankar”. Hon lägger till att ”det är svårt, det är verkligen mycket svårt, det är sorgligt.” 

 

Zlatan Alfasso får sista ordet i reportaget, med en mer optimistisk och hoppfull ton. Reportern 

frågar om han tror att hans tal kommer att förbättras. Zlatan Alfasso  artikulerar med stor 

ansträngning orden ”mamma” och ”pappa”. Reportern frågar om han vill ”kunna prata med 

sina barn, som det var förut?”. Zlatan Alfasso skrattar, slår ihop händerna och nickar. 

 38



Bilden av personer med funktionshinder 

A – Den förändrade synen 

Zlatan Alfasso är ett tydligt subjekt genom större delen av reportaget. Flera frågor handlar om 

Zlatan Alfassos egna känslor kring det som hänt. Vi tycker också att han ses som en fullvärdig 

medborgare som har rätt till sina stödinsatser. Han har ingen anledning att vara tacksam mot 

samhället, som ju ändå indirekt ansvarar för hans ”öde”. Reportaget förmedlar inte heller 

någon vi- och dem-känsla inför Zlatan Alfasso och hans funktionshinder. Zlatan Alfasso har 

ju levt ett helt ”vanligt” liv fram till för några år sedan, och det är förmodligen tydligt för både 

journalisten och de tänkta tittarna att detta kunde hänt vem som helst – åtminstone vilken 

invandrare som helst. 

 

Zlatan Alfasso beskrivs huvudsakligen som en vuxen person. Han får till och med rollen som 

familjefar, även om den bilden naggas i kanten. Undantaget är när assistenten Selva beskriver 

hans situation. Hon använder återkommande orden sorg och sorgligt, vilket känns lite 

underligt i hans närvaro. Hon verkar tycka mycket synd om Zlatan Alfasso och talar om 

honom som om han inte hör eller förstår vad hon säger. Kanske tolkar hon något han tidigare 

förmedlat till henne, men i så fall framgår det inte av inslaget. 

 

Synen på funktionshinder är mycket mörk i reportaget. Att leva med funktionshinder skildras 

genomgående som deprimerande och livet sägs vara förstört. Det största handikappet för 

Zlatan Alfasso tycks vara svårigheterna att kommunicera, men här lägger inslaget hela 

ansvaret på honom själv, oberoende av omgivningen. Assistenten berättar t ex om vad han 

inte kan och vad han inte kommer att kunna lära sig. I reportaget sägs inget om några 

kommunikationshjälpmedel, logopedinsatser etc. Det betonas heller inte om assistenterna lärt 

sig att tolka honom, vilket de ju faktiskt gör i flera scener. Zlatan Alfassos funktionshinder ses 

därmed definitivt som ett individuellt problem. Det ansvar samhället bär är att man inte fick 

fast Ausonius tidigare. Det uttrycks indirekt genom det återkommande uttrycket ”sista offret” 

– hade John Ausonius fångats tidigare hade Zlatan Alfasso sluppit undan.  

 

Det faktum att Zlatan Alfasso är offer för ett attentat är också att ett dominerande tema i 

reportaget, med den återkommande indignationen över det orättvisa i hans öde. Jämförelserna 

med Ausonius eget öde, och talet om skadeståndet kontra rättegångskostnaderna är delar av 

detta.  
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B Skildringen av personer med funktionshinder 

Zlatan Alfasso presenteras med namnskylt och får flera direkta frågor. Hans omständliga svar 

med ljud och kroppsspråk väntas in och reportern ställer flera följdfrågor, vilket visar att 

svaren respekteras. Zlatan Alfasso är uttryckligen ett offer och oskyldig till sin situation. Han 

har till och med fått skadestånd. Han sägs dessutom flera gånger vara fånge i sitt handikapp, 

vilket ytterligare förstärker hans maktlöshet och oskuld. Vi tycker att detta förstärks genom 

tillbakablicken på attentatet. Den är dramatiskt sammansatt, med ljussirener, Ekots nyhetspip, 

svartvita nyhetsbilder och den första nyhetsrapporteringen i radio.  

Sammanfattning 
Reportaget om Zlatan Alfasso skiljer sig på flera sätt från de övriga inslagen, kanske beroende 

på att han är den ende personen som fått sin hjärnskada i vuxen ålder. Han skildras på ett, som 

vi tolkar, mer respektfullt sätt enligt den nya diskursen. Han får också möjlighet att själv 

uttrycka sig trots att det tar lång tid.  
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Hotet mot assistansreformen 
Aktuellt 1996-03-01 kl 21.00. Tid: 3,20 min. 

 

Inslaget handlar om Jesper Lidén som riskerar att förlora sin personliga assistans på grund av 

regeringens krav på ekonomiska nedskärningar. Hela reportaget är filmat i samma miljö, i en 

bisats upplyses om att det är en daglig verksamhet. Utöver speakern är det endast Jesper 

Lidéns personliga assistent Lena Waerner samt hans mamma Britt Lidén som uttalar sig.  

 

Huvudsakliga medverkande: 
Namn Namn- 

skylt 
Ålder Funktions- 

nedsättning 
Egenskap/ 
representerar 

Jesper Lidén  30 utvecklingsstörning drabbad av besparingar 
Lena Waerner x   personlig assistent 
Britt Lidén x   Jesper Lidéns mamma 
Tabell 4 

Språk och bild 
Påannonsen lyder: ”Han kan inte tala och det enda han kan röra är två fingrar. Han behöver 

ständigt en personlig assistent och den rätten har han också fått genom den så kallade 

assistentreformen. Men nu krävs det besparingar också i den verksamheten, men inte utan 

protester. Aktuellt har träffat Jesper Lidén.” 

 

Jesper Lidén har fått rätten till att ständigt ha personlig assistans, vilket markerar att 

stödformen personlig assistans är en laglig, medborgerlig rättighet. I nästa påstående sägs 

dock att det krävs besparingar i verksamheten. Redaktionen väljer ordet besparingar som är 

mindre negativt värdeladdat än exempelvis nedskärningar eller försämringar, och använder 

dessutom en passivform, ”krävs”, som döljer subjektet i meningen, d v s vem som kräver 

dessa besparingar.  

 

På första bilden ser vi Jesper Lidén. Hans rullstol är nertippad i liggläge och han får assistans 

för att komma upp i sittläge. Assistenten säger därefter att hon är Jespers hjälpande hand i 

vardagen och hjälper honom att äta och dricka samt med olika hygiensituationer. Hennes 

ordval markerar Jesper Lidéns inflytande över den assistans hon ger honom i olika situationer. 

Det förstärks ytterligare i nästa mening där hon berättar att hon hjälper honom att 

kommunicera så han får fram det han vill och kan ta emot information.  
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Reporterns följdfråga ”och när du ger honom mat nu, vad måste du tänka på?” blir en 

övergång till assistenten som subjekt och aktiv ”expert” och Jesper Lidén som objekt och 

passiv mottagare av föda. Hon svarar att hon måste tänka på att ge honom maten så att han 

inte sväljer fel och får ner den i lungorna. På nästa fråga från reportern, hur hon förstår vad 

Jesper vill, svarar assistenten att ”det tar lång tid att lära sig men Jesper kan använda några 

fingrar och blickar och så”. Speakern berättar därefter att Jesper Lidén är 30 år och 

förståndshandikappad sedan födseln. Hon säger att han inte kan tala och upprepar att han kan 

bara röra två fingrar. 

 

Vid tre olika tillfällen blir vi alltså upplysta om Jesper Lidéns fysiska förmåga när det gäller 

kommunikation. I påannonseringen sägs att ”det enda han kan röra är två fingrar” och i 

inslaget säger speakern att ”han kan inte tala och han kan bara röra två fingrar” medan 

assistenten väljer att säga att ”Jesper kan använda några fingrar och blickar och så”.  

 

Vidare säger speakern att assistansreformen som kom för två år sen innebar ett nytt liv för 

Jesper och för många andra handikappade. Britt Lidén, Jespers mamma, fyller i att det har 

betytt att ”de får en rätt till livet, att de får en möjlighet att leva. Och en möjlighet till ett gott 

liv på ett sätt som vi andra aldrig ifrågasätter att det skulle vara möjligt för oss”. Britt Lidén 

använder en traditionell vi och dem-formulering. Hon vänder också på resonemanget, det är 

”vi andra” ickehandikappade som borde reflektera över allt som vi tar för givet. 

 

Speakern berättar att Jesper är medlem i Brukarkooperativet JAG. Genom kooperativet får 

assistenterna utbildning och personligt stöd i sitt arbete men verksamheten är hotad. 

Assistansreformen blev dyrare än beräknat och nu vill ”man” bl a skära i kostnaderna för 

administration. Det innebär att den utbildning och det stöd som assistenterna får i kooperativet 

inte kan finnas kvar. Vem det är som vill skära i kostnaderna specificeras alltså inte här heller. 

 

Britt Lidén säger att hon blir jätterädd, och det blir alla andra också som hotas med att drabbas 

av neddragningen. Sonens liv hänger på att att han har bra assistenter som gör ett gott jobb. 

Hon berättar om ett flertal medicinska problem, Jesper har till exempel svår epilepsi som man 

måste kunna hantera som assistent. Språket här är mycket dramatiskt, med uttryck som rädd, 

hotas, livet hänger på, etc. 
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Speakern berättar att en proposition väntas i mars om hur man ska spara en halv miljard 

kronor på assistansreformen. Här framgår alltså till slut indirekt att det är regeringen som vill 

genomföra besparingen. Britt Lidén påminner om att alla andra besparingar i samhället 

drabbar Jesper, precis som alla andra vuxna människor. Därutöver, säger hon, skulle han, och 

alla i hans situation, tvingas göra ytterligare en grym besparing om man förstör assistansen. 

Inslaget avslutas med att Britt Lidén säger att man inte har personlig assistans om man inte 

behöver det, lika lite som man inte har en rullstol om man inte behöver det. 

 

Flera gånger i inslaget filmas rullstolsburna personer antingen uppifrån eller i grodperspektiv. 

Flera oväntade kameraåkningar görs exempelvis utefter Jesper Lidéns kropp ur ett 

uppifrånperspektiv. Ett annat exempel är hur en av de rullstolsburna kvinnorna filmas 

underifrån (fotografen tycks ligga på golvet) när hon får hjälp av sin assistent att ta på 

ytterjackan och därefter skjutsas mot utgången i sin rullstol. 

Bilden av personer med funktionshinder 

A – Den förändrade synen 

Studioreportern uttrycker ingen tveksamhet om att det är Jesper Lidén som är huvudperson i 

inslaget, det är honom som Aktuellt har träffat. De inledande bilderna ger dock ett första 

intryck av Jesper Lidén som mottagare av andras omsorger. Därefter utvecklas bilden något 

och assistentens medvetna uttryckssätt bidrar till att framställa honom som en egen person 

trots sina mycket omfattande funktionsnedsättningar. Britt Lidén trycker vidare på att Jesper 

är en samhällsmedborgare som andra, genom att peka på att han också drabbas av besparingar 

i samhället i stort. 

 

I inslaget framställs personlig assistans som en rimlig rättighet för Jesper och andra med stora 

funktionshinder. Trots att reformen är ny är det ingen lyxservice, utan istället skulle en 

eventuell försämring innebära en katastrof för de berörda. Jesper förutsätts inte vara tacksam 

utan framställs som berättigat arg över regeringens krav på besparingar. 

 

Britt Lidén använder pronomina ”vi” och ”de” när hon beskriver att sonen och andra i hans 

situation fått ett gott liv genom rätten till personlig assistans, men att det egentligen handlar 

om att leva ungefär som alla andra tycker är normalt. Vi tolkar hennes användning av ordet 

”vi” som att det avser dem som inte är insatta i hur det är att ha stora funktionshinder, och 
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egentligen inte omfattar henne själv. Hon placerar därmed både personer med funktionshinder 

och deras anhöriga i ett slags gemensamt utanförskap. 

 

Jesper Lidén framstår som relativt självständig, trots sitt stora hjälpbehov. Assistenten 

beskriver sitt arbete utifrån Jesper Lidéns behov och önskemål, även om hon själv är subjektet 

som ”hjälper”. När det gäller förhållandet till funktionshindret blandas nya och gamla synsätt. 

Ett exempel är beskrivningen av Jesper Lidéns förmåga att kommunicera och röra sig. 

Speakern konstaterar inledningsvis att han inte kan tala och ”bara” kan röra två fingrar. Men i 

inslaget får vi sedan veta av assistenten att Jesper Lidén använder just dessa fingrar samt 

blickar för att kommunicera, men att det ”tar lång tid att lära sig” att förstå vad han menar. 

Assistentens uppgift är att hjälpa Jesper Lidén att kommunicera, så graden av handikapp beror 

på hur länge assistenten har arbetat och hur mycket han eller hon har hunnit lära sig. 

 

Det framgår att Jesper Lidén får sin personliga assistans genom ett brukarkooperativ. 

Speakern berättar om kooperativets verksamhet, men kommenterar inte varför Jesper Lidén 

valt en privat anordnare för sin personliga assistans istället för kommunen. 

 

B – Skildringen av personer med funktionshinder 

Jesper Lidén presenteras med för- och efternamn men inte med någon namnskylt i rutan, 

vilket de andra medverkande får. Vi får också veta hans ålder. En annan tydlig skillnad mellan 

personen med utvecklingsstörning och övriga medverkande i reportaget är kameravinklarna. 

Uppifrån- eller grodperspektiv är gängse, dessutom visar man gärna de medverkande med 

funktionshinder i situationer där de är mottagare av hjälp. Det kan t ex vara i samband med att 

de ändrar läge i rullstolen, tar på sig ytterkläder etc.  

Sammanfattning 
I inslaget dominerar den nyare diskursen, även om den vid flera tillfällen blandas med mer 

traditionella attityder. Inslaget handlar om risken för försämringar i en service och det trycks 

därför starkt på de berörda personernas medborgerliga rättigheter enligt en nyare diskurs. 

Bildspråket är dock traditionellt med känslomässig närgångenhet och ogenerad närvaro i 

ganska personliga situationer.   
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Gömd och glömd i 50 år 

Aktuellt 1996-02-01 kl 21.00. Tid: 3.28 min. 

 

Inslaget handlar om Stina Fors, 52 år, som intervjuas i sitt hem. Efter moderns död blev 

myndigheterna medvetna om att hon har en intellektuell funktionsnedsättning och hon har nu 

beviljats förtidspension efter en två år lång utredning.  

 

Huvudsakliga medverkande: 
Namn Omnämns  

som 
Namn- 
skylt 

Ålder Funktions- 
nedsättning 

Egenskap/ 
representerar 

Stina Fors den förstånds-
handikappade Stina 

x 52 utvecklingsstörning gömd och bortglömd 

Maj-lis Sjöberg avlägsen släkting x   personlig assistent 
Tryggve Sjöberg avlägsen släkting x   förvaltare 
Berth Persson  x   Försäkringskassan 
Tabell 5 

Språk och bild 
Inslaget har redigerats med ett flertal övertoningar i stället för ordinära klipp. Vi får se flera 

interiörbilder från Stina Fors hem, som ger ett förmöget intryck. Bostaden består av flera 

sällskapsrum i fil och är möblerat med äkta mattor, rokokomöbler och kristallkronor. 

 

Puffen är dramatisk: ” Gömd och bortglömd i 50 år, möt ett svenskt människoöde 1996.” 

Påannonsen följer samma linje: ”Och så ett svenskt öde 1996. I 50 år var hon okänd för 

myndigheterna. Hennes mamma hade gömt undan henne i alla år och när modern dog stod 

hon plötsligt helt ensam och utan pengar. Nu är hon 52 år och får i morgon sin första 

förtidspension.” 

 

Inslaget börjar med att speakern berättar att ”Stina Fors har bott med sina föräldrar i en stor 

villa centralt i Oskarshamn sedan hon var liten. Hon har alltid varit lite udda men glad och 

utåtriktad. När modern dog för två år sedan uppdagades att den förståndshandikappade Stina 

stod helt utan försörjning. Ingen egen pension, modern hade skämts för att ta kontakt med 

myndigheterna, och inte nåt eget sparkapital. Avlägsna släktingar tog sig an Stina, lånade ut 

pengar till driftskostnaderna på huset och hjälpte henne att sälja en del möbler för att klara 

försörjningen. Maj-lis Sjöberg är numer Stinas personliga assistent och hennes man Tryggve 

är utsedd till förvaltare för Stina klarar sig inte själv.” 
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Stina Fors, som är väldigt rufsig i håret, och hennes personliga assistent är filmade när de 

sitter bredvid varandra i en rokokosoffa. Maj-lis Sjöberg berättar att hon är ”väldigt ofta här 

nere och hjälper henne med allting, med städning, och jag försöker lära henne diska och bädda 

och in med henne i duschen och så vidare, så det är mycket jag hjälper henne med, hon kan 

inte klara sig själv…”. Stina Fors skrattar. 

 

”Men du har varit hemma med din mamma hela livet i princip?” frågar reportern. Stina Fors 

svarar: ”Ja, hela livet, ja, så gott som.” Hon tittar på sin assistent som får nästa fråga från 

reportern: ”Är du förvånad över att mamman så att säga lyckats gömma Stina från 

myndigheterna genom hela livet?” Maj-lis Sjöberg svarar att hon är jätteförvånad och inte 

förstår varför mamman gjort det. I nästa stund förklarar hon dock att ”hon ville inte väl 

kanske inte erkänna att Stina faktiskt är lite förståndshandikappad. Jag tror inte att hon ville 

att det skulle komma ut, helt enkelt. Och därför tror jag också att Stina fick hålla sig till 

mamma hela tiden.” 

 

Assistenten pratar om Stina Fors som hon inte var närvarande. Frasen ”och in med henne i 

duschen” låter dessutom brysk. Reportern har tidigare sagt att Stina Fors inte klarar sig själv. 

Nu får vi höra det igen, av assistenten. Stina Fors bekräftar att hon varit hemma med sin 

mamma i så gott som hela livet, vilket ger utrymme för att hon t ex troligen har gått i skola 

under ungdomsåren. Att ”hålla sig till mamma hela tiden” är en ganska negativ beskrivning av 

Stina Fors tillvaro i det vackra hemmet centralt i stan. 

 

Intervjun går vidare med att reportern konstaterar: ”Så ni delade på hennes pension?” 

”Ja, vi gjorde det ibland”, svarar Stina Fors och fortsätter: ”Och sen gick jag till sparbanken, 

nej föreningsbanken, och tog lite pengar lite då och då”. Hon tittar återigen på Maj-lis Sjöberg 

när hon avslutat meningen. Reportern fortsätter: ”Men någon egen pension har du aldrig 

haft?” Stina skakar ganska kraftigt på huvudet, säger ”nej” och biter sig i underläppen. ”Har 

du tänkt på att du aldrig har fått det?” frågar reportern. Stina Fors har inte det. 

 

Speakern sammanfattar att Stina Fors helt fallit utanför det sociala skyddsnätet. Därefter 

berättar en försäkringskassetjänsteman att Stina Fors fram till 1994 var ”helt okänd för oss 

och uppenbarligen för alla de andra inblandande också för hon var inte känd på 

arbetsförmedlingen, hon var inte känd i omsorgen. Utan vart vi än vände oss för att få 

upplysningar om henne så var hon helt okänd.”Förvaltaren, Tryggve Sjöberg, berättar därefter 
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att han har räknat ut att kommunen har tjänat ungefär en miljon på att mamman inte begärt 

pension för dotterns räkning. 

 

Mot slutet görs en övertoning till en oljemålning av Stina Fors som liten med stor gul rosett i 

håret. Hon är mycket glad och söt och målningen har en vacker ram. Därefter görs ytterligare 

en övertoning till fotografiet där hon är i 20-årsåldern med långt hår. Hon är både sminkad 

och smyckad. Speakern kommenterar att hennes funktionsnedsättning inte synts och att Stina 

Fors var en vacker ung kvinna. Härifrån görs en sista övertoning till Stina Fors sittande i en 

vacker soffa omgiven av lampetter och oljemålningar i förgyllda ramar. Hon har två 

porslinsdockor bredvid sig och hon pratar med och rättar till håret på den närmaste. Speakern 

avrundar inslaget med att säga att ”I morgon får hon sin första pension. Beviset på sitt 

livslånga handikapp.”  

Bilden av personer med funktionshinder 

A – Den förändrade synen 

Speakerns avslutning är en intressant formulering som tyder på att förtidspensionen kan ses 

som en seger för en person med funktionshinder. När det gäller den ekonomiska betydelsen 

kan det naturligtvis vara så. Men här uttrycks det snarare som att pensionen är ett symboliskt 

bevis på att hon verkligen är utvecklingsstörd. Som om Stina fått kämpa för att få sitt 

funktionshinder erkänt? Frågan är dessutom om dessa pengar egentligen är så viktiga för 

Stinas ekonomiska situation. Det sägs inte explicit men mycket tyder på att Stina är en 

förmögen kvinna som visserligen bör ha de socialförsäkringsförmåner och service som hon 

har rätt till, men som knappast behöver se fram emot utbetalningen på det sätt som skildras. 

 

Stina Fors framställs i inslaget till stor del som ett tidigare objekt (mammans ägodel) som nu 

fått upprättelse (pensionen) och blivit ett subjekt med medborgerliga rättigheter. Det 

budskapet motverkas till viss del av att den personliga assistenten Maj-lis Sjöberg rätt 

ogenerat pratar om Stina Fors i tredje person när de sitter bredvid varandra i soffan.  

 

Mammans uppsåt att dölja dotterns handikapp för myndigheterna fördöms kraftigt i inslaget. 

Påståendet att Stina Fors varit undangömd, bortglömd och okänd för myndigheterna under 50 

år tror vi dock är en överdrift. Ett så lindrigt förståndshandikapp som Stina Fors verkar ha 

uppdagas sällan förrän efter några år – när andra barn brukar lära sig mer komplicerade saker. 

Det troligaste är alltså att hon har varit känd för t ex barnavårds- och skolmyndigheter. Den 
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vackra oljemålningen av henne som barn och studioporträttet av henne som 20-åring motsäger 

påståendet att föräldrarna skulle skämts över sin dotter. Av inslaget framgår också att hon 

utförde bankärenden och att även avlägsna släktingar kände till hennes existens. Senare får vi 

definierat att Stina Fors inte var känd på försäkringskassan och arbetsförmedlingen, men det 

är ju inte alla människor.  

 

Stina Fors kan med andra ord ha levt ett ganska vanligt liv tillsammans med sina föräldrar. 

Hon har kanske till och med gått i vanlig folkskola utan att utmärka sig, även om hon 

betraktats som ”udda”, och därefter aldrig behövt arbeta för att tjäna sitt uppehälle. Vår 

tolkning är att först vid mammans död inser omgivningen hur mycket stöd och hjälp hon 

behöver med vardagliga göromål och myndigheterna kontaktas. Att Stina Fors vid moderns 

död stod helt utan pengar är troligen också en sanning med modifikation eftersom hon av 

reportaget att döma bor kvar i det stora huset och dessutom behöver förvaltare, vilket bara 

brukar utses för personer med nedsatt autonomi som har en förmögenhet. Möjligen saknade 

hon kontanter. Sammantaget förmedlar inslaget en lite oförklarlig oförståelse och skepsis till 

det liv i fullständig fysisk delaktighet som vi tolkar att Stina levt. Hon har inte deltagit i några 

särskilda dagliga aktiviteter för utvecklingsstörda eller bott i gruppbostad eller serviceboende 

utan vistats i samma miljöer som sin mamma.  

 

Inslaget tar bara upp att Stina Fors gått miste om förtidspensionen, men det nämns också att 

försäkringskassans tjänsteman väntat sig att hon skulle vara känd bl a hos ”omsorgerna”. 

Budskapet är att Stina Fors borde ha ingått i den grupp som är känd hos samtliga uppräknade 

myndigheter, hon borde ha haft alla kontakter som personer med utvecklingsstörning ”ska” 

ha. Mammans brott är kanske att ha velat behålla dottern i familjens ”vi” och inte släppa 

henne till den av andra definierade gruppen ”de” utvecklingsstörda? 

 

Maj-lis och Tryggve Sjöberg beskrivs som ”avlägsna släktingar” som ”tog sig an” Stina Fors 

när modern dog. Den avlägsne släktingen Tryggve Sjöberg har utsetts till förvaltare av Stina 

Fors tillgångar. Paret Sjöbergs roll ifrågasätts dock inte i inslaget. Assistenten Maj-lis Sjöberg 

berättar att hon försöker lära Stina Fors att diska och bädda. Hon använder också uttrycket ”in 

me’ na i duschen”, vilket tyder på respektlöshet för uppdragsgivaren Stina Fors. Under 

intervjun med tittar Stina Fors på Maj-lis Sjöberg när hon svarat på reporterns frågor. Vi 

tolkar det som att hon vill ha Maj-lis Sjöbergs godkännande av svaret. Sammantaget 
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förmedlar inslaget att Stina Fors trots sitt ganska lindriga funktionshinder är mycket 

osjälvständig och beroende av paret Sjöberg. 

 

En miljon kronor har Stina Fors enligt förvaltaren förlorat på att hon inte fått hjälp att begära 

förtidspension tidigare och levt utan inblandning av några myndigheter. Att familjen bott i en 

stor villa och klarat sig väl ekonomiskt utan dotterns förtidspension under alla år har kan vara 

en del av orsaken till detta. Kanske kan en lång utredning med integritetskränkande frågor och 

närgången granskning av dotterns förmåga att arbeta också ha fungerat avskräckande. Man får 

en känsla av att det är helt otänkbart för reportern att det skulle kunna vara ett medvetet 

självständigt val från familjens sida. 

 

Reportern säger att Stina Fors fallit helt utanför det sociala skyddsnätet. Här tycks begreppet 

socialt skyddsnät definieras olika för personer med och utan nedsatt autonomi. I vanliga fall 

brukar släkt och vänner som ställer upp i svåra situationer kallas för ett socialt skyddsnät. I 

Stina Fors fall har detta skyddsnät varit starkt. Däremot har hon och hennes mamma inte 

efterfrågat samhällets skyddsnät, vilket ses som en svår underlåtelse i inslaget. 

 

B – Skildringen av personer med funktionshinder 

Stina Fors får liksom de övriga en namnskylt med för- och efternamn. Hon är dock den enda i 

inslaget som presenteras med ålder. Stina Fors presenteras också som förståndshandikappad. 

Flera gånger sägs att hon ”klarar sig inte själv”. Inslagets manifesta budskap är att Stina Fors 

fått vänta alltför länge på sin förtidspension. Upprördheten understöds dock inte i något 

sammanhang av Stina Fors själv, utan bara av reporter, speaker och paret Sjöberg. Vår 

uppfattning är att Stina Fors i detta avseende skildras som ett omedvetet barn. Detta förstärks 

av beskrivningen av henne som glad och utåtriktad samt i slutscenen när hon leker med två 

dockor i soffan. 

Sammanfattning 
Den nya och gamla diskursen blandas ovanligt friskt i detta inslag, ofta inom ett och samma 

tema. Det manifesta budskapet är att Stina Fors lagliga rättigheter inte är tillgodosedda, och 

att hon blivit orättvist behandlad. Men vår tolkning är att journalisten inte riktigt känner igen 

den nya diskursen när den blandas med rokokomöbler och den tänkta samhällskritiken blir 

istället en del av den gamla diskursen. 
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Isaac-projektet hos Certec 
Rapport 1996-03-30 kl 19.30. Tid: 7,33 min. 
 

Inslaget skildrar ett projekt som utvecklar kommunikations- och datorteknik som 

kommunikationshjälpmedel för personer med utvecklingsstörning. Det är relativt långt och 

visas efter en särskild vinjett med fanfar och text på en rödrosa platta: ”RAPPORT OM: Att 

bli NÅGON”.  

 

Huvudsakliga medverkande: 
Namn Omnämns  

som 
Namn- 
skylt 

Ålder Funktions- 
nedsättning 

Egenskap/ 
representerar 

Urban Backelin   45 år Ja, men det nämns inte 
explicit 

projektdeltagare 
Isaac-projektet 

Kalle Sjöström     Kontaktcentralen 
Göran Plato  x   föreståndare 

Tryckolera 
Tomas Åkesson Urbans kamrat   Ja, men det nämns inte 

explicit 
projektdeltagare 
Isaac-projektet 

Bodil Jönsson  x   CERTEC 
Niclas Sprung  x   Isaac-projektet 
Lars Philipsson  x   professor datorteknik 
Tobias    Ja, men det nämns inte 

explicit 
skolelev 

Olov    Ja, men det nämns inte 
explicit 

skolelev 

Vibe Björfors  x   Fågelskolan i Lund 
Tommy    Ja, men det nämns inte 

explicit 
särskolelev 

Birgitta Nordén  x   Tunaskolan i Lund 
Ingrid Lindegren  x   Tunaskolan i Lund 
Tabell 6 

Språk och bild 
Vinjetten som inleder inslaget bryter av kraftigt mot stilen i de övriga nyhetsinslagen. Den ger 

intrycket att ”Rapport om” är t ex en återkommande reportageserie eller liknande. Det kursiva 

Garamondliknande typsnittet i det efterföljande ”Att bli NÅGON” indikerar att detta inte är 

någon vanlig nyhet, utan en mer personlig skildring. 

 

Puffen visar två män framför en datorskärm: ”En rapport om den mest avancerade tekniken 

som kan ge en röst åt de allra svagaste” I påannonsen före inslaget utvecklas detta: ”Uppgiften 

var att skapa ett hjälpmedel som skulle ge de allra svagaste ett bättre liv. Och för att göra det 

satsade forskarna på den mest avancerade teknik som finns att tillgå. De skapade ett språk för 
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dem som hittills inte har kunna göra sig förstådda. Resultatet kan komma att revolutionera 

omsorgsvården.”  

 

I både puffen och påan hävdas att inslaget handlar om ”den mest avancerade tekniken” och att 

den används för ”de allra svagaste”.  Det är forskarna som är subjektet, det är de som fått en 

uppgift, de ”satsade” och ”skapade”. Personerna med funktionshinder omnämns som ”de allra 

svagaste” och ”de som inte tidigare kunnat göra sig förstådda” och är mottagare av 

”omsorgsvården”.  

 

Inslaget börjar med att Urban Backelin presenteras av speakern med tillägget: ”45 år, 42 år i 

institutionsvård, tre i gruppboende”. Speakern fortsätter: ”För nio månader sedan fick han ett 

eget språk, blev någon. Någon som kan berätta om minnen och önskningar och drömmar, 

berätta för oss som inte förstått.” Föreståndaren för Tryckolera, Göran Plato bekräftar: ”Urban 

har rest sig, han har verkat så otrygg, hopkrupen, och så, men nu tycker jag han har riktigt rest 

sig som en riktig karl alltså.” Reportern fyller i: ”Han har blivit någon? Göran Plato 

instämmer: ”Just det, han har blivit en någon, alltså en personlighet själv, och han vet det själv 

också.” Göran Plato försöker alltså först berätta att Urban Backelin fått bättre självförtroende. 

Reportern föreslår själv formuleringen ”han har blivit någon” och Göran Plato tycker att den 

stämmer. Men att bli ”någon” kan tolkas som ett betydligt mer blygsamt resultat än det Göran 

Plato beskrev. 

 

Ytterligare en man som hanterar en handdator visas. Speakern berättar att ”Den som hjälper 

Urban och hans kamrat Tomas Åkesson är Isaac. Tillämpad elektronisk spjutspetsteknik.” 

Han förtydligar: ”...en fickdator kompletterad med kamera, telefoner och satellitnavigator.” 

En projektmedarbetare ger ett exempel på hur Isaacs satellitkommunikation kan användas för 

att spåra på en karta i datorn var användaren befinner sig visas i bild. Han säger: ”Man kan gå 

ut själv, går man vilse så har man den tryggheten att nån kan hitta en. Man kan både ringa och 

få hjälp och man kan även se var de befinner sig.”  Han börjar alltså sin replik med 

användaren som subjekt, som ”man”. Men i slutet av den sista meningen vänder han på det 

och låter någon annan bli subjektet som kan ”se var de befinner sig”. 

 

Här kommer ett klipp till Lars Philipsson som plockar med en Isaac-attrapp vid ett köksbord. 

Han förklarar att syftet var att ”... vi skulle anstränga oss till det yttersta för att använda den 

absolut senaste och helst framtidens teknik för att hjälpa en utav de svagaste grupperna i 
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samhället”. Han säger sedan att projektet visat ”resultat som låg långt utanför det som vi 

kunde ana”. Han berättar alltså om projektet ur forskarnas perspektiv och använder ordet ”vi” 

för projektmedarbetarna. 

 

I nästa scen säger speakern: ”I 13 datafiler bygger Urban berättelsen om sig själv och sitt liv. 

Om färden genom institutionerna, sånär som på de tre där han satt under sina första 13 år. 

Fram till gruppboende i eget hem.”  Här använder speakern verbet sitta istället för bo om 

institutionerna. Det för tanken till att sitta i fängelse. Därefter visas elva olika foton på 

byggnader, med namn på olika avdelningar på vårdhemmet Vipeholm. 

 

Lite senare i inslaget kommer en scen där reporterns ställer flera frågor direkt till Urban 

Backelin. Det handlar om Urban Backelins drömmar och önskningar, bl a en egen telefon, en 

dator hemma och att kunna åka buss på egen hand. Urban Backelin kommunicerar genom att 

säga ”ja”, göra gester, använda teckenspråk och visa bilder på datorskärmen. 

 

Bodil Jönsson berättar: ”människor som inte kan tala, inte kan skriva, kan använda bilder för 

att visa oss hur de tänker...”, ”...jag har lärt mig att de kan en massa saker som vi inte kan.” 

Hennes replik illustreras med ett klipp på Tomas Åkesson. Genom sitt sätt att använda 

pronomina understryker hon att vi och de (de utvecklingsstörda) både tänker olika och kan 

olika saker. Efter en scen från en skola återkommer Bodil Jönsson i bild och reflekterar över 

hur kommunikationssvårigheter påverkar synen på människor: ”...man projicerar sin egen 

oförmåga på andra människor och tycker då på nåt sätt att de är dumma men i själva verket är 

det ju man själv som är dum.”. 

 

Därefter visas en ny scen i skolmiljö. Speakern säger: ”Tommy, som så självklart tar 

kommandot när han fotograferar i en grundskoleklass kommer från särskolan. Ingen av 

kamraterna ser längre något konstigt i det.” Att Tommy sägs ”så självklart” ta kommandot, 

och användandet av ordet ”längre” antyder en viss förvåning över förhållandet, eller 

åtminstone att det inte är självklart. Speakern fortsätter med att berätta att det pågår ett 

integrationsprojekt mellan särskolan och grundskolan i Tunaskolan i Lund. Därefter beskriver 

två ur personalen på skolan kort vad projektet har inneburit. De säger att eleverna märker att 

de kan komplettera varandra och att särskoleleverna blir ”mer raka i ryggen och vågar”. 
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Bodil Jönsson avslutar inslaget med några funderingar kring resultatet av projekt-

verksamheten: ”När jag ser resultat, då ser jag att det handlar om att de tar makten. Jag menar 

ju nu inte att de ska ta makten över nån annan utan att de ska ta makten över sitt eget liv. Och 

det här att bli någon, det här att bli någon är väl kanske den viktigaste delen.”  

 

Inslaget innehåller många scener där en eller flera personer sitter framför en dator. De är alla 

filmade från höjden hos en stående fotograf, vilket innebär att perspektivet är uppifrån. Vid 

intervjuerna är kameran placerad i ögonhöjd på intervjupersonen. Professor Lars Philipsson är 

den enda som är filmad snett underifrån. Några av personerna med utvecklingsstörning är 

emellanåt filmade i extrem närbild, t ex bara örat och kinden.  

Bilden av personer med funktionshinder 

A – Den förändrade synen 

Det manifesta i reportaget är att de skildrade personerna med utvecklingsstörning genom sina 

kommunikationshjälpmedel har fått ”en röst” och att de har blivit ”någon” som har en egen 

vilja och personlighet och rätt att bestämma om sitt eget liv. Uttryck som används är t ex att 

de blivit ”raka i ryggen” eller ”rest sig som en riktig karl”.  

 

Latent finns dock budskapet att de fortfarande är objekt. Det är egentligen forskarna och 

personalen i skolan som prövar ny teknik och nya arbetssätt. Personerna med utvecklings-

störning använder snällt det de får, och i utbyte kan forskarna lära sig något om människors 

inneboende förmågor. Rubriken ”att bli någon” låter positiv, men betyder ju egentligen att 

personen inte var någon alls tidigare. Troligtvis tyckte de själva och deras närmaste 

omgivning att de var någon även tidigare. Däremot har de säkert fått ökade möjligheter att 

utvecklas socialt genom de nya uttryckssätten. Kanske är det forskarna som aldrig tidigare 

tyckt att en person med utvecklingsstörning är någon? 

 

Det faktum att inslaget påannonseras och inleds som en fördjupning snarare än som en nyhet 

kan tolkas på flera sätt. Projektet har pågått en längre tid och innehållet är inte dagsaktuellt. 

Inslaget föranleds heller inte av någon särskild händelse. Men det kan också ses som uttryck 

för att det handlar om något marginellt i samhället, något som inte är en verklig nyhet för de 

”riktiga” tittarna som inte har egna funktionshinder.  
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Vi och dem-temat återkommer hos nästan samtliga intervjuade forskare och skolpersonal. Det 

är kanske starkast betonat av Bodil Jönsson, som flera gånger reflekterar kring skillnader 

mellan personer med och utan funktionshinder, och vad ”vi” och ”de” kan lära av varandra. 

Hennes budskap är att den sociala delaktigheten är viktig och bör öka, men ändå trycker hon 

intensivt på olikheterna och exkluderar i språket gång på gång ”dem” från den normala 

gemenskapen; ”oss”. 

 

Den fysiska delaktigheten, integrationen, är viktig i reportaget. Urban Backelin presenteras till 

och med med sin ålder och bostadshistoria; ”45 år, 42 år i institutionsvård, tre i gruppboende.” 

Genom hans bildmaterial får vi se de olika avdelningarna på vårdhemmet Vipeholm där han 

bott och slutligen det vita bostadshus som betecknas som ”Min gruppbostad”. Vårdhems-

miljön är den mest segregerande av alla, både fysiskt avskild och skrämmande som ett 

fängelse eller mentalsjukhus. Speakern förstärker detta genom att säga att Urban Backelin 

”satt” på institution. Ordvalet kanske inte är medvetet, men det för ändå tankarna till 

fängelser. En gruppbostad ligger i allmänhet däremot insprängd i vanlig bebyggelse och syftar 

till fysisk delaktighet i samhället. I den delen av inslaget som handlar om skolan betonas 

också integrationen mellan eleverna, att särskoleelever och grundskoleelever blandas. 

Tekniken framställs som ett sätt att fördjupa kontakterna, genom att också möjliggöra 

kommunikation mellan grupperna.  

 

Budskapet i inslaget är att kommunikations- och i viss mån även begåvningshandikapp kan 

kompenseras med hjälpmedel. Det placerar handikappet i miljön snarare än hos individen. 

Bodil Jönsson påpekar att man så lätt ”projicerar sin egen oförmåga på andra människor och 

tycker då på nåt sätt att de är dumma men i själva verket är det ju man själv som är dum”.  Det  

starka ”vi och dem”-temat kombineras alltså med tanken att ”vi” åtminstone är delansvariga 

för den misslyckade kommunikationen hittills. Speakern säger till exempel i sin presentation 

av Urban Backelin att han fick ett eget språk och blev någon, ” någon som kan berätta om 

minnen och önskningar och drömmar, berätta för oss som inte förstått.” 

 

När Urban Backelin berättar om sina önskningar och drömmar för reportern nämner han en 

egen telefon, en dator hemma och att åka buss själv. De två senare kanske är ouppfyllda 

drömmar av ekonomiska skäl respektive bristande förmåga att göra en resa på egen hand. 

Men varför han inte har en egen telefon är underligt, tycker vi. Han har ju en egen bostad 
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sedan tre år tillbaka och borde ha kunnat få hjälp att uppfylla sin modesta önskan. Annars är 

det ingen poäng med att kunna berätta om dem. Reportern frågar dock inte. 

B – Skildringen av personer med funktionshinder 
Aktörerna både presenteras och behandlas olika av reportern och speakern. Alla vuxna, med 

eller utan utvecklingsstörning, presenteras konsekvent med både för- och efternamn. 

Ungdomar i skolmiljön omnämns med bara förnamn. Däremot får bara personer utan 

utvecklingsstörning namnskyltar i bild. Tydligen räknas man ändå inte riktigt som ”någon” 

om man har en utvecklingsstörning. Ordet ”kamrater” används av speakern i skolmiljön, men 

också för att beskriva relationen mellan Urban Backelin och Tomas Åkesson. De arbetar 

troligen i samma dagliga verksamhet och om de inte haft sina funktionshinder skulle de 

snarare omnämnts som kollegor eller arbetskamrater. Ordet kamrat antyder en mer privat 

relation men vi tror istället att orsaken är att Urban Backelin och Tomas Åkesson inte riktigt 

ses som vuxna.  

 

Personer utan utvecklingsstörning omnämns aldrig av speakern utan presenteras endast med 

namnskylt. Vi tolkar denna skillnad som att forskarna och personalen är subjekt i reportaget – 

de har en självständig roll och presenterar själva sina kunskaper och sitt område. Personerna 

med utvecklingsstörning blir istället omnämnda och beskrivna av speakern och får endast i två 

fall uttala sig alls. Då får de frågor riktade direkt till sig av reportern. Det kan tolkas som att 

de inte tillåts styra sin medverkan alls, utan har en passiv roll i inslaget som mottagare av 

projektets arbete, som objekt för forskarna. Denna skillnad slås ju fast redan i påannonsen, när 

programledaren berättar om forskarna som satsat och skapat något av den mest avancerade 

tekniken, åt de allra svagaste som inte ens kunnat göra sig förstådda tidigare. 

Sammanfattning 
Reportaget följer den nya diskursen när det gäller förhållandet till funktionshindret och 

möjligheten att kompensera utvecklingsstörningen med hjälpmedel och anpassningar av 

miljön. Budskapet är också tydligt när det gäller att slå fast att personer med utvecklings-

störning har rätt att vara självständiga individer med makt över sitt eget liv. En mer 

konventionell underliggande syn lyser dock igenom på flera områden, bl a när det gäller 

demokratiska rättigheter, social delaktighet och självständighet. 
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Fusk med assistanspengar 
Rapport 1997-05-14 kl 19.30. Tid: 3 min. 

 

Systemet med personlig assistans har gjort det möjligt för privatpersoner, företag och 

föreningar att vara arbetsgivare för assistenter. Riksrevisionsverket anser dock att systemet 

missbrukas och att lagen måste ändras. De delar av inslaget som innehåller beskyllningar om 

fusk och oegentligheter illustreras med teckningar.  

 

Huvudsakliga medverkande: 
Namn Omnämns  

som 
Namn- 
skylt 

Funktions- 
nedsättning 

Egenskap/ 
representerar 

Ulf Gabrielii  x  försäkringskassan 
Göteborg 

Bertil Karlsson  x Ja, men det nämns inte explicit DHR 
Olle Åkerberg  x Ja, men det nämns inte explicit assistansbrukare 
Rasmus Nilsson  x  personlig assistent 
Margot Wallström  x  (s) socialminister 
Tabell 7 

Språk och bild 
Påannonsen lyder: ” De handikappades personliga assistenter har blivit rena mjölkkossan för 

vissa aktiebolag och ekonomiska föreningar visar det sig. Stora summor kommer aldrig de 

handikappade till del och RRV kräver nu att lagen ändras.” 

 

Speakern berättar att ekonomiska föreningar och aktiebolag som bildats enbart för att 

förmedla assistenter till handikappade snabbt fått stor omsättning och gör goda vinster, vilket 

lagstiftarna inte tänkt sig. Speakern ger därefter ett antal exempel på fusk med assistansmedel. 

Varje fall illustreras med en teckning. En kvinna har samtidigt kvitterat ut både förtidspension 

och assistansersättning. Så var det inte tänkt, säger speakern flera gånger. I flera fall har 

anhöriga med 40 timmars heltidsjobb utanför hemmet kunnat få betalt för ytterligare 40–55 

timmar varje vecka som assistenter i hemmet. Exemplen är tagna från en revisionsrapport 

inom Försäkringskassan i Göteborg. En representant därifrån säger att hans viktigaste 

fundering handlar om den handikappade själv. ”Får den verkligen den vård och hjälp den 

behöver om den har en assistent som har en arbetstid på över 90 timmar i veckan”, frågar han 

sig och undrar om det är möjligt att orka med det under någon längre period.  

 

Bertil Karlsson, De handikappades Riksförbund, säger att det nästan skulle vara konstigt om 

inte enstaka dåliga exempel skulle kunna dras fram, däremot får man inte dra slutsatsen att 
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assistansreformen fungerar så här överlag. Därefter påpekar speakern att ofta tjänar de 

personliga assistenterna inte särskilt mycket. Lönen motsvarar ett vårdbiträdes. Men för de 

handikappade betyder lagen om personlig assistans mycket.  

 

Rasmus Nilsson, personlig assistent, säger till Olle Åkerberg som sitter bredvid: ”Utan 

personlig assistent skulle det inte bli så mycket gjort, då skulle du inte komma någonstans”. 

Olle Åkerberg säger: ”Inte gjort”. Assistenten repeterar: ”Då skulle det inte bli så mycket 

gjort?” Olle Åkerberg svarar: ”Nej”. Rasmus Nilsson förtydligar: ”Ett villkor för att kunna 

leva för någon i din situation.” Olle Åkerberg instämmer med ett ja. De båda männen befinner 

sig jämsides och i jämnhöjd. De filmas omväxlande i närbild och extrem närbild. 

 

Därefter byter speakern perspektiv igen och säger ”för att komma åt det fusk som ändå finns 

måste lagen ändras anser riksrevisionsverket, RRV i en rapport till regeringen. Man måste 

kunna kräva att företagen och föreningarna öppet redovisar sina kostnader anser RRV”. Här 

slår reportern fast att fusket ”ändå finns” även om det inte visas ytterligare genom reportaget. 

Margot Wallström säger sedan att utgångspunkten är att om det är offentliga medel som 

används så är det rimligt att de också redovisar hur pengarna används. Hon avslutar inslaget 

med säga att hon hoppas att man ska slippa lagreglera, det här kanske kan ordnas ändå. 

Bilden av personer med funktionshinder 

A – Den förändrade synen 

I påan påstås att stora summor pengar inte kommer de handikappade till del. Vi får sedan veta 

hur lagstiftarnas goda vilja missbrukas, bl a av anhöriga, ekonomiska föreningar och 

aktiebolag. Försäkringstjänstemannens fundering ”Får den verkligen den vård och hjälp den 

behöver om den har en assistent som har en arbetstid på över 90 timmar i veckan?” är 

intressant, inte bara utifrån att mottagaren ses som ett vårdobjekt. Det kan också tolkas som 

att skattebetalarna tycker att det är OK att det går pengar till personlig assistans, men om inte 

pengarna går fram dit de ska så vill man inte vara med och betala. Det kan jämföras med 

insamlingar till biståndsändamål. En organisation som misstänks för fusk kan inte fortsätta. 

Att någon skulle sko sig på ”vår givmildhet” är oacceptabelt.  

 

Det är lite oklart hur man därefter ska uppfatta speakerns upplysning om att assistenterna inte 

tjänar särskilt mycket, ”men för de handikappade betyder lagen om personlig assistans 

mycket”. Det skulle kunna betyda att 7 000 personer får ut väldigt mycket för en relativt låg 
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samhällskostnad, men det stämmer inte med inslagets budskap i övrigt. Eller ska man tolka 

det som att assistenterna tjänar så dåligt att det inte är konstigt att de fuskar om de kan med 

bidrag eller behöver ha två jobb?  

 

Uttrycket ”de handikappade” används flera gånger och markerar att varken redaktionen eller 

de förmodade tittarna hör till kategorin. Intressant är att även personliga assistenter får ett 

”de” framför sig när det talas om deras lön. Personliga assistenter avskiljs därmed också från 

att ingå i ett ”vi”. Försäkringskassans representant använder istället ”den” som pronomen när 

han ska beskriva en person med funktionshinder. Visserligen innebär det inget kollektivt 

avskiljande av gruppen personer med funktionshinder, men vi tolkar det ändå som 

förmedlande ett enormt avstånd till just den person han tänker sig.  

 

Personer med funktionshinder framstår som helt i händerna på privata företag och anhöriga. 

När försäkringskassans representant ifrågasätter om ”den handikappade själv” verkligen får 

den vård som behövs förutsätter han att det inte finns någon möjlighet för assistansbrukaren 

eller någon närstående att själv bedöma kvaliteten på insatsen. Budskapet blir att myndig-

heten, i det här fallet försäkringskassan, vet bäst vad personen med funktionshinder behöver. 

 

Detta synsätt motsägs en aning genom scenerna med Bertil Karlsson som representerar en stor 

handikapporganisation och Olle Åkerberg, som uppenbarligen har en egen åsikt om sin 

assistans, även om den förmedlas med hjälp av assistenten. 

 

I inslaget skildras de privata aktörer som utgör alternativen till kommunal service med stor 

skepsis. Det sägs att de ”fått stor omsättning och gör goda vinster, vilket lagstiftarna inte tänkt 

sig”. Ingetdera är något ovanligt eller olagligt för företag och utgör knappast något fusk i sig. 

Det andra exemplet handlar om en kvinna som samtidigt kvitterat ut både förtidspension och 

assistansersättning. Det tredje exemplet handlar om personer som valt att lönearbeta många 

timmar per vecka. Att ha två separata heltidsanställningar på ca 40 timmar per vecka hos olika 

arbetsgivare är dock inte olagligt, så länge båda anställningarna följer arbetstidslagarna. ”Så 

var det inte tänkt”, säger speakern flera gånger. Tillsammans med påståendet om ”det fusk 

som ändå finns” misstänkliggörs de privata assistansanordnarna i inslaget på ganska oklara 

grunder.  
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B – Skildringen av personer med funktionshinder 

Det här är ett av de få inslagen i vår undersökning där en person med nedsatt autonomi 

presenteras med namnskylt. Vi får heller inte veta något om hans funktionsnedsättning. 

Eftersom hans tal är otydligt får assistenten agera kommunikationshjälpmedel och upprepa 

hans svar. Ingenting sägs om hur Olle Åkerbergs assistans är ordnad och huruvida han 

”fuskar” med sin assistansersättning. Han är förmodligen tänkt att finnas med bara som 

exempel på en assistansbrukare, men med tanke på temat för inslaget är det inte orimligt att 

istället uppfatta honom som ett exempel på en fuskare.  

 

I första scenen med Bertil Karlsson åker han genom ett kontorslandskap i rullstol. Man kunde 

ha valt att endast visa honom i vanlig ”intervju-närbild” men då hade vi inte sett att han varit 

rullstolsburen. Försäkringskassans Ulf Gabrielii filmas exempelvis endast i närbild. Han 

skulle alltså i teorin kunna vara rullstolsburen utan att vi får se det. 

 

I detta inslag finns ingen given huvudperson, men de medverkande spelar varsin tydlig roll i 

dramat. Vi har en åklagare från försäkringskassan, en försvarare från handikapp-

organisationen, ett vittne i form av Olle Åkerberg – en ung man med funktionshinder, och en 

domare i Margot Wallströms skepnad, sittande i en elegant soffa med Josef Frankkudde.  

Sammanfattning 
Inslaget är inget allmänt reportage eller porträtt utan handlar om ett specifikt ämne – missbruk 

av assistansersättning. Endast några få teman återfinns och inom samtliga dominerar en äldre 

diskurs, där ”de handikappade” är maktlösa offer. Aktörernas olika roller i inslaget är ovanligt 

tydliga. 

 

Sebastian lever i misär 
Aktuellt 2000-07-10 kl 21.00. Tid: 3,46 min. 

 

Inslaget beskriver den låga boendestandarden för Sebastian, en ung man som bor i en 

kommunal gruppboendelägenhet för personer med utvecklingsstörning. Hela reportaget 

utspelas i Sebastian hem i gruppbostaden. Reportaget är gjort av Västnytt men sänds i 

Aktuellt. 
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Huvudsakliga medverkande: 
Namn Omnämns  

som 
Namn- 
skylt 

Funktions- 
nedsättning 

Egenskap/ 
representerar 

Sebastian begåvning som 
en sexåring 

 utvecklingsstörning, autism drabbad av vanvård 

Eva Melander  x  Sebastian mamma 
Ulf Samuelsson Den ansvarige 

verksamhetsch
efen 

x  verksamhetschef 
gruppboende 

Tabell 8 

Språk och bild 
Inslaget presenteras i puffen med orden: ”Trasiga möbler, en madrass utan lakan. Sebastian 

bor i en kommunal gruppboendelägenhet.” Bilderna, som visar en vuxen man sittande på en 

säng med naken överkropp, är oskarpa och grovkorniga. Datum och klockslag nere i hörnet 

indikerar att det är en amatörvideo. Den inledande sekvensen grovkorniga bilder som även 

återkommer i inslaget för tanken till en realistisk dokumentär. Resten av reportaget är filmat 

på traditionellt sätt.  

 

Påannonsen lyder: ”Han bor på en madrass på golvet. Det är smutsigt, trasigt, men det är 

utvecklingsstörde Sebastians hem, i en kommunal gruppboendelägenhet i Mölndal. Både för 

de psykiskt sjuka och för de utvecklingsstörda har gränserna för vad som är ett värdigt liv 

naggats i kanten de senaste åren.” 

 

Speakern presenterar Sebastian som utvecklingsstörd och autistisk och att han enligt en 

psykologisk utredning har begåvning som en sexåring. Han kan säga ja, nej och mamma och 

att han använder teckenspråk för att kommunicera. Vi får inte veta hans efternamn. Under 

stora delar av inslaget görs kameraåkningar runt om i Sebastians kala och sjabbiga lägenhet. 

Bilderna får oftast tala för sig själv; sopor på golvet, fläckiga tapeter, ett stort hål i en vägg 

som tätats med en bit vitt tyg. Lägenheten är mycket sparsamt möblerad med en trasig soffa 

och en säng, bestående av en resårbotten som står direkt på golvet utan sängkläder.  

 

Speakern berättar att Sebastian river sönder sina kläder, lakan och toapapper när han blir 

pressad eller frustrerad. Han har bott i gruppbostaden i flera år och det mesta har fungerat 

trots hans svåra funktionshinder. Situationen har dock gradvis försämrats de senaste åren. Vi 

får veta att de grovkorniga bilderna av Sebastians misär visar sig vara tagna av Sebastians 

föräldrar på ett oanmält besök. Speakern säger att smutsen och stanken är obeskrivlig och att 

Sebastian har en nedkissad filt som huvudkudde. 
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Speakern påpekar att vid TVs  besök är lägenheten ”hjälpligt städad”, men ”allt som gör en 

lägenhet beboelig saknas”. Därefter visas några scener med Sebastian och hans mamma 

inbegripna i ett samtal. Mamman både pratar med och tolkar för Sebastian som använder 

teckenspråk. Trots att Sebastian kan säga ja och nej väljer reportern alltså att inte intervjua 

Sebastian, i stället är det mamman som ställer frågor till Sebastian som han besvarar. På 

frågan om han skulle vilja ha lakan svarar Sebastian tydligt ja. 

 

Mamman berättar att hon får fruktansvärd ångest av att vistas i gruppbostaden. Sebastian 

kallas av mamman för ”mitt barn” när hon berättar hur hon, som mamma, alltid ser efter att 

han har det han behöver. Hon säger att om man finns i närheten och kan bemöta Sebastian på 

rätt sätt, så behöver han inte riva sönder något. Hon säger att hon förstår att man måste 

nedrusta, ”men inte så här”. 

 

På flera bildklipp sitter Sebastian i soffan eller sängen, filmad uppifrån av en stående fotograf. 

Sebastian ser nöjd och glad ut på alla bilder. Vi får veta att Sebastian har semester den här 

veckan och bor hemma hos mamman, men att han i vanliga fall har tre stödpersoner som turas 

om att finnas till hands bara för honom. Dessutom, fortsätter speakern, finns den övriga 

gruppbostadspersonalen. Reportern berättar därefter att den övriga gruppbostadspersonalen 

säger sig aldrig ens ha varit inne i Sebastians lägenhet. Därefter ställs den ansvariga 

verksamhetschefen till svars, utan att kunna ge någon förklaring till Sebastians situation. 

 

Ordvalen i inslaget är genomgående starka och värdeladdade och både programledaren och 

reportern visar stark indignation inför Sebastians bostadssituation. Några exempel är när de 

ifrågasätter om ”de psykiskt sjuka och de utvecklingsstörda” lever ett värdigt liv, att stanken i 

lägenheten är ”obeskrivlig” och att reportern fick ”en chock” när hon såg hur det såg ut i 

Sebastians lägenhet.  

 

Bilden av personer med funktionshinder 

A – Den förändrade synen  

Sebastian framställs som ett utpräglat vårdobjekt, t o m ett ”svårt fall”, utlämnad till 

personalens och verksamhetschefens godtycke. ”Oanmälda besök” med videokamera 

förmedlar betydelsen av föräldrarnas granskande och kontrollerande roll. Vore det inte för 
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föräldrarna skulle förmodligen inte någon reagerat på hans misär. Att besök kan vara 

oanmälda bör innebära att de flesta andra besök som föräldrar gör är anmälda, vilket för 

tankarna till institutionsvärlden. Andra människor får oväntat besök.  

 

Även det faktum att reportaget fokuserar på den dåliga hygienen istället för hur Sebastian 

faktiskt mår tyder på en traditionell vårdhemssyn – det viktigaste är tydligen att det är rent 

och snyggt och ordentligt bäddat. Mamman påpekar att om personalen bara fanns till hands 

och bemötte honom rätt skulle problemet med sönderrivna lakan och annat undvikas. Men 

varken reportern eller speakern intresserar sig för den bristande omsorg som förstärker 

Sebastians destruktiva beteende – att han är pressad och frustrerad – utan fokuserar på att ”allt 

som gör en lägenhet beboelig saknas”. Man är alltså inte intresserad av att Sebastians 

funktionsnedsättning ska lindras, exempelvis genom rätt bemötande, bara att han ska ha det 

snyggt omkring sig. Hans destruktiva beteende skildras som ett individuellt problem som inte 

är omgivningens, d v s gruppbostadens ansvar. Inslaget skildrar heller inte hur Sebastian 

skulle vilja och behöva bo för att må bra. Mammans upplysning om att ”om man finns i 

närheten och kan bemöta Sebastian på rätt sätt” så minskar eller försvinner problemen leder 

inte till någon diskussion om hur detta skulle kunna uppnås. 

 

Sebastian framstår som mycket osjälvständig. Han har en tydlig icke-vuxen-roll gentemot 

mamman. Hon säger bl a att ”som mamma tittar jag det första, finns det papper, finns det de 

saker som mitt barn behöver?”. Att detta fortfarande ingår i hennes mammaroll beror på 

gruppbostadens misslyckade försök att ta över omsorgen om Sebastian.  

 

TV-teamet och redaktionen har också valt att skildra Sebastian på ett mycket intimt sätt, trots 

att han förmodligen inte kunnat ge sitt godkännande. Bildsekvenserna med Sebastian sittande 

med naken överkropp i sin säng känns väldigt utlämnande. Även inzoomningarna av 

fläckarna på madrassen kan upplevas som integritetskränkande.  

B – skildringen av aktörerna 

Vi får inte veta vad Sebastian heter i efternamn och hans enda epitet är ”utvecklingsstörd”. 

Sebastian får inte heller någon namnskylt. Eftersom mamman presenteras med för- och 

efternamn på sin namnskylt är det inte av hänsyn Sebastian efternamn utelämnas. Vi tolkar 

det istället som ett omedvetet resultat av att man betraktar Sebastian som ett barn.   
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De grovkorniga sekvenserna med Sebastian naken i en säng utan lakan kan uppfattas som 

skrämmande på flera sätt. Bristen på ”civiliserade” attribut, tillsammans med att vi genast får 

information om hans destruktiva beteende, gör att man kan se honom som ett slags 

grottmänniska, eller som subhuman. 

Sammanfattning 
Detta inslag följer den gamla diskursen i nästan alla avseenden. Ansatsen från journalistens 

sida är att hjälpa Sebastian att få det bättre. Men både det manifesta och latenta budskapet är 

att Sebastian är ett hopplöst fall, som får finna sig i att må dåligt. Eftersom detta är det nyaste 

av de nyhetsinslag vi analyserat är resultatet förvånande. 
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Resultat och diskussion 
Diskurserna tycks variera både i ett och samma reportage och mellan olika reportage. Vi ser 

också en ganska stor diskrepans mellan det manifesta budskapet i inslagen, och de 

underliggande budskapen som skymtar fram i analyserna. Enligt Fairclough tyder denna 

variation och sammanblandning i diskursernas ordning på att både diskurserna och den 

sociala kontexten står i förändring. 

 

Vi ser flera exempel på hur den gamla diskursen tycks låsa och nästan förblinda 

journalisterna. Resultatet blir reportage där budskapet och journalisternas slutsatser framstår 

som nästan ologiska. Ett exempel är inslagen om Anna-Karin och Stina Fors. Inslagen 

beskriver båda en  kvinna i 50-årsåldern som levt hela livet tillsammans med föräldrarna. 

Skillnaden är att mamman i det ena fallet dör utan att ”ha ordnat” för sin dotter, vilket leder 

till att hon ärver villan och tillgångarna och får den hjälp hon behöver i hemmet. Detta 

skildras som ett misslyckande av mamman. Det andra föräldraparet skänker bort hela arvet 

och placerar dottern i en gruppbostad. Det framställs som en solskenshistoria. 

 

Anna-Karins och Helena Anderssons föräldrars kamp för en gruppbostad kan också ses i 

ljuset av Sebastian situation. Journalistens vinkling i de första två fallen är att det viktigaste är 

att få komma in i samhällets system och få en lägenhet i gruppboende. Varken servicens 

kvalitet eller utformning diskuteras närmare. När det gäller Sebastian chockas journalisten 

över att standarden på servicen i gruppbostaden är så låg – utan att reflektera över lösningar 

eller alternativ. 

 

I samtliga undersökta nyhetsinslag finns en manifest ambition att föra den beroendes talan 

gentemot myndigheterna. Utgångspunkten är i allmänhet att föräldrar och andra närstående 

står på den beroendes sida. Myndigheterna är oftast en motpart till personen med 

funktionshinder. Antingen betalar de inte eller ordnar inte det de ska inom rimlig tid. Det 

finns en nästan genomgående samhällskritisk tendens. Inslaget om fusk är ett undantag – här 

ifrågasätts istället privata företag, ekonomiska föreningar och anhöriga till personer med 

funktionshinder. 
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Det latenta budskapet är dock annorlunda. Av vår granskning av bildspråk, lingvistik och hur 

aktörerna behandlas framträder en bild av personen med funktionshinder som en osjälvständig 

person vars vilja antingen är outgrundlig eller saknar praktisk betydelse. En person med 

nedsatt autonomi skildras mer som ett objekt och en tillhörighet till den som företräder henne 

eller honom, än ett subjekt och uppdragsgivare åt sina hjälpare.  

 

Bildspråket är generellt anpassat till det mjuka, sociala budskapet med övertoningar, närbilder 

och känns ibland lite överlastat, som i inslaget om Anna-Karin och i vinjetten till Certec-

reportaget. Svartvita grovkorniga bilder förekommer vid två tillfällen, i reportagen om Zlatan 

Alfasso och Sebastian, och understryker där den dokumentära och nyhetsmässiga 

dramaturgin. 

Den förändrade synen 
Vi har gjort följande reflektioner med utgångspunkt från våra teman: 

Demokratiska rättigheter 
Personerna med nedsatt autonomi skildras som objekt i nästan alla reportage. De framställs 

som passiva mottagare av andras omsorger och åtgärder. Få ges heller någon aktiv roll i själva 

reportaget, som att genom en viljeyttring av något slag styra skildringen i en viss riktning. 

Därmed framstår de flesta också som passiva medverkande, staffagefigurer, trots att de borde 

vara reportagens huvudpersoner.  

 

Trots den mycket starka rättighetslagstiftningen för personer med nedsatt autonomi ger 

inslagen ofta en bild av att personerna bör vara tacksamma för det stöd de får. Utan efternamn 

skildras till exempel Anna-Karin som en mycket vårdkrävande person utan egna rättigheter 

som föräldrarna måste köpa en plats i gruppbostad åt. Stina Fors i sin tur har efter mammans 

död erkänts medborgerliga rättigheter i form av förtidspension, men det latenta budskapet i 

inslaget är att hon bör vara tacksam för den hjälp hon får av makarna Sjöberg. 

 

Ett av få exempel på den nya synen på personer med funktionshinder som subjekt i sina liv 

som inte behöver visa tacksamhet över samhällets stödinsatser är Jesper Lidén. Det görs 

tydligt att han är en samhällsmedborgare som andra genom att vi blir påminda om att han 

också drabbas av övriga besparingar i samhället. I inslaget framställs också personlig assistans 

som en rimlig rättighet för personer med stora funktionshinder. 
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Fysisk delaktighet 
Detta tema, att bo och leva bland andra i samhället, finns med i flera av de granskade 

inslagen. Två personer för eller har fört en kamp för en egen bostad. Reportagen skildrar dock 

inte kampen för en egen lägenhet eller gruppbostad som något anmärkningsvärt i sig, utan det 

handlar om att myndigheterna försvårar för personen att uppnå sitt självklart berättigade mål. 

Den fysiska delaktigheten är alltså så självklar att det är en nyhet när den ifrågasätts. Det 

skulle kunna tolkas som att just fysisk delaktighet kommit längst av våra teman när det gäller 

att införlivas i den rådande diskursen. I dessa inslag tycks integration bland andra i samhället 

ha exnominerats och behöver inte längre förklaras eller motiveras. Ett exempel som pekar åt 

andra hållet är dock Certec-reportaget som skildrar hur särskoleelever integreras med elever 

utan intellektuella funktionsnedsättningar. I samma inslag berättar Urban Backelin om sina år 

på institution innan han fick en egen bostad. Här framställs integration som något nytt, 

positivt och eftersträvansvärt. 

 

Någon större gemenskap med andra i samhället skildras dock inte, varken manifest eller 

latent. De enda som vi får följa i några vardagliga situationer, bland personer utan funktions-

nedsättningar, är Helena Andersson i en kort sekvens från en skolavslutning, samt Zlatan 

Alfasso som köper frukt på torget tillsammans med sin bror och sin personliga assistent och 

sitter på kafé tillsammans med sin gode vän Memed. Om man räknar bort föräldrar och 

personal syns inte någon av de övriga personerna med nedsatt autonomi ha några kontakter 

med personer utan funktionsnedsättningar. 

Social delaktighet 
Vi skrev i avsnittet om våra utgångspunkter att avgörande för vilken bild medierna förmedlar 

av personer med funktionshinder borde vara i vilken utsträckning de räknas som aktörer på 

mediemarknaden; om de finns med som journalister, tänkta TV-tittare eller annonsörer. 

Personer med motsvarande funktionshinder som de som skildras i de analyserade TV-inslagen 

arbetar självklart inte som journalister eller för någon annonsör. Frågan är om de ens betraktas 

som presumtiva TV-tittare.  

 

Det tycks inte finnas någon ambition från journalisternas sida att tittaren ska identifiera sig 

med personen med funktionshinder. Journalisterna väljer ofta istället att markera skillnaderna 

mellan vi och dem, både genom en redaktionell särbehandling (se vidare nedan under 

”Skildringar av personer med nedsatt autonomi”) och genom ett återkommande utifrån-
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perspektiv. Sympatierna hamnar istället hos de anhöriga eller personalen, som får berätta om 

sina uppoffringar.  

 

Det är också uppenbart att ingen av de skildrade personerna med intellektuella funktions-

nedsättningar ses som någon av ”oss” i den tänkta gemenskapen mellan journalist och tittare. 

Både bildspråket med ett dominerande uppifrånperspektiv som emellanåt bryts av med 

extrema grodperspektiv och ordvalet avslöjar att journalisterna upplevt sig göra ett besök i en 

främmande värld. Ordet ”de” hamnar exempelvis nästan alltid framför ord som 

”utvecklingsstörda”, ”psykiskt sjuka” eller ”handikappade”, vilket ytterligare markerar 

avståndet från ”oss”.  

 

Framförallt Sebastian framställs som nästan omänsklig i sin utsatthet. Fokuseringen på den 

materiella misären och snusket i hans bostad förstärker känslan av att han tillhör en annan 

kategori människor än ”vi”. Den som kommer närmast att bli skildrad med ett inifrån-

erspektiv, d v s bli förstådd och förklarad utifrån sitt funktionshinder är Zlatan Alfasso. 

Honom går det lättare att identifiera sig med – han var en av ”oss” före attentatet. Vem som 

helst av oss kan ju bli offer för en vettvilling.  

 

Bodil Jönsson framställs som en person som reflekterat över vi- och dem-problematiken.  

Hennes budskap är att den sociala delaktigheten är viktig och bör öka, men trycker ändå 

intensivt på olikheterna och exkluderar genom sitt språkbruk gång på gång ”dem” från ”oss”. 

Självständighet  
Personerna med nedsatt autonomi framstår i allmänhet som mycket beroende av andra. Det 

praktiska hjälpbehovet skildras ofta ganska ingående, genom att en förälder eller annan 

hjälpare får berätta t ex att personen behöver hjälp med att äta, klä sig, duscha, etc. Ibland blir 

hjälparens jargong respektlös, vilket ytterligare förstärker intrycket av beroende.   

 

Även den äldre diskursen om personer med funktionshinder som beroende av andras mer 

allmänna välvilja och uppoffringar finns med mer eller mindre manifest i flertalet inslag. 

Beroendet av sparivriga myndigheter är en aspekt av denna – 1990-talets åtstramningar 

innebar att det blev allt svårare att få det stöd man hade rätt till. Beroendet av föräldrarna 

kommer oftast fram genom att de får vittna om sina år av uppoffringar. Stina Fors har 
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dessutom blivit beroende av avlägsna släktingar som välvilligt ”tagit sig an” henne när 

modern gått bort.  

 

Personer med nedsatt autonomi behöver ofta hjälp av en företrädare för att uttrycka sin vilja. I 

två av inslagen informeras tittarna explicit om att någon företräder personen med 

funktionshinder (Anna-Karin samt Stina Fors). Företrädarna själva uttrycker sig dock inte 

konsekvent, utan blandar sina egna åsikter med uppdragsgivarens. 

 

Andra analysresultat som vi hänför till den äldre diskursen inom detta tema är att flera av 

personerna med funktionshinder framställs som barn. Vi får veta hur gamla de är, trots att de 

är vuxna. Den informationen ges inte om några andra medverkande i inslagen. Bildvinklarna 

är ibland överraskande respektlösa, som att filma under kjolen på en medelålders dam (Anna-

Karin). Flera av personerna har anhöriga eller hjälpare som uttalar sig om personerna som om 

de inte var närvarande, trots att de finns intill. Även Zlatan Alfasso som annars framstår som 

en relativt självständig vuxen person får stå bredvid och lyssna till hur assistenten tycker synd 

om honom.  

 

Inslaget om fusk med assistansersättning framställer också personer med funktionshinder som 

helt beroende, men istället av giriga anhöriga och vinstdrivande företag – samt av de 

välvilliga myndigheter som ska komma till undsättning. 

 

Det finns i materialet även några tydliga exempel på den nyare diskursen. I reportaget om 

Certec är ett av huvudbudskapen att projektet har fått deltagarna att ”resa sig” och bli 

självständiga. Bodil Jönsson beskriver hur resultatet är att ”de ska ta makten över sitt eget 

liv”. Latent i samma reportage finns dock en hel del grepp som skildrar deltagarna som barn. 

En annan scen som förmedlar den nya diskursen är när Jesper Lidéns assistent berättar om 

sina arbetsuppgifter. Hennes språk med aktiva verbformer för både sig och Jesper Lidén 

signalerar att Jesper Lidén åtminstone är delaktig. I samma inslag berättas dock t ex om Jesper 

Lidéns ålder. Zlatan Alfasso framställs mer konsekvent som en vuxen person, med undantaget 

ovan. Kanske är det enklare för journalisten att se honom som självständig eftersom han 

nyligen levt ett relativt vanligt liv som familjeförsörjare? 
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Förhållandet till funktionshindret 
Endast i två av de åtta reportagen (Jesper Lidén respektive Urban Backelin) kan vi utläsa att 

personernas handikapp är något som är relaterat till miljön och därmed kan kompenseras 

genom hjälpmedel eller annat personligt utformat stöd, exempelvis personlig assistans. De 

latenta budskapen är oftast att funktionshindret är starkt behäftat vid personen, eller till och 

med vid personligheten.  

 

I en majoritet av inslagen (5 av 8) definieras slaget av funktionshinder eller skada redan i en 

inledande presentation av huvudpersonen. I samtliga fall sägs personen vara utvecklingsstörd, 

förståndshandikappad, autistisk etc, vilket indikerar att funktionshindret är deras viktigaste 

egenskap. Ett par gånger får vi denna upplysning i kombination med en extrem närbild, vilket 

förmedlar en känsla av avslöjande. Uttryck som ”livslångt handikapp”, ”sedan födseln” och 

liknande förstärker också budskapet att handikappet är opåverkbart och evigt. Zlatan Alfasso 

sägs istället lite mer poetiskt vara ”fånge i sitt handikapp” vilket på ett nästan övertydligt sätt 

förmedlar att han och omgivningen är maktlös inför funktionsnedsättningen.  Undantagen är 

de medverkande i Certec-inslaget, samt Olle Åkerberg som har en mer perifer medverkan i 

inslaget om fusk med assistansersättningen. I dessa båda inslag definieras personernas 

funktionshinder faktiskt inte alls. 

 

I inslaget om Jesper Lidén och hotet mot assistansreformen förmedlas två motsägande 

budskap vad gäller kommunikationshandikappet. Speakern står för den äldre diskursen och 

assistenten den nyare – att Jesper Lidéns kommunikation är beroende av omgivningens 

förmåga att förstå. 

 

Certec-inslaget är ganska entydigt i sin syn på funktionshinder som något orsakat och 

påverkbart av miljön. Det handlar om ett hjälpmedelsprojekt och det manifesta budskapet är 

att funktionshindren till stor del kan kompenseras med hjälp av rätt teknik. Även i den 

lingvistiska analysen av detta inslag dominerar den nya diskursen genom att ”vi” definieras 

som vi som har något att lära, vi som inte har förstått vad personerna med funktionshinder har 

försökt förmedla (jfr dock avsnittet ovan om social delaktighet). 

Individuella val  
Vi har letat efter tendenser i reportagen att ifrågasätta det etablerade stöd- och servicesystemet 

till personer med funktionshinder, att peka på individers behov av särskilt anpassade lösningar 
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eller att skildra personer som har gjort egna val i livet utifrån sina egna önskemål. Vi har hittat 

ytterst lite som kan vara en del av den nya diskursen.  

 

Samhällets system framstår i de allra flesta inslagen som något självklart och utan alternativ. 

För utvecklingsstörda finns det gruppbostäder att bo i, punkt slut. Problemet skildras istället 

som att det är för svårt att få en gruppbostadslägenhet, eller att servicen där inte håller 

tillräcklig kvalitet. Att lagen LSS också ger rätt till service i en annan bostad som man väljer 

själv nämns inte i de inslagen. De inslag som skildrar personer som själva eller med hjälp av 

sina företrädare har valt andra alternativ framställer det som något negativt. Undantaget är 

inslaget Hotet mot assistansreformen; där Jesper Lidén är medlem i ett brukarkooperativ för 

sin personliga assistans. Det inslaget är snarare neutralt i detta tema och tar inte upp varför 

Jesper Lidén valt ett kooperativ och om det skiljer sig från kommunens service. 

 

Inslaget om fusk med assistansersättningen är mycket negativt till det individualistiska 

perspektivet som enligt den information som ges har lett till fusk och missbruk av offentliga 

medel. Det kopplas dock inte till någon som valt att anlita ett alternativ till den offentliga 

servicen, utan de medverkande personerna med funktionshinder är neutrala i frågan. Det blir 

istället en rent politisk diskurs som inte tycks beröra någon person med funktionshinder.  

 

Urban Backelin har fått chansen att vara med i Certec-projektet och det har enligt inslaget 

givit honom mycket. Det är dock inte frågan om något individuellt val från hans sida, utan vi 

tolkar inslaget som att han helt enkelt råkade ha en plats på den dagliga verksamhet som 

ingick i projektet. Han är ett slags försökskanin som har tillgång till satellitnavigator men 

saknar egen telefon hemma. 

 

Den äldre diskursen dominerar inom detta tema, både i det manifesta innehållet och i 

språkbruket. Vi har då även tolkat frånvaron av själva temat som ett tecken på den gamla 

diskursen. 

Skildringen av personer med nedsatt autonomi 
Vi har i de undersökta inslagen funnit några genomgående fenomen, som att personer med 

nedsatt autonomi i allmänhet inte får namnskyltar men att deras ålder oftast anges. 

Namnskyltar används för att identifiera de medverkande, men de ger också information om 

aktörernas status (titel) och roll i inslaget. Vår tolkning är att någon som helt saknar 
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namnskylt saknar inte bara en identitet, utan också både status och betydelse för själva 

inslaget. Att tala om någons ålder signalerar att åldern har betydelse. Någon sådan betydelse 

framkommer inte i inslagen. Vi tolkar istället detta återkommande åldersangivande som ett 

förbarnsligande av personerna. Underförstått har de en annan mental ålder. En annan skillnad 

är att personerna med nedsatt autonomi får hörbara frågor – om de alls får yttra sig – medan 

auktoriteter får prata fritt utan frågor. Även här tolkar vi detta som en uppenbar differentiering 

i status. 

 

I två reportage (Anna-Karin och Stina Fors) får vi se barndomsfotografier av personen med 

utvecklingsstörning. Det är intressant. Varför visar man en bild på personen som söt femåring 

eller vacker 20-åring? Vi kan inte komma ifrån misstanken att det handlar om att göra 

personen mer älskansvärd. Att göra det begripligt för tittarna hur t ex föräldrarna har sett på 

en idag medelålders udda kvinna. Men om behovet finns att förmänskliga en person betyder 

det förmodligen att journalisten tror att tittarna utan denna särskilda behandling skulle 

uppfatta personen som subhuman.  

 

Vi menar att Zlatan Alfasso, den ende person i undersökningen som skadats i vuxen ålder, 

behandlas annorlunda än övriga personer med funktionsnedsättningar. Ett exempel på detta är 

att han får den tid han behöver för att kunna uttrycka sig utan tolkhjälp. Han framstår också 

som ett oskyldigt offer i mycket högre utsträckning än de övriga, och nästan inte alls som en 

börda för någon annan.  

 

Tabell 9 ger en bild av hur olika personerna med och utan funktionshinder skildras. 
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Namn Omnämns som 

 
Namn 
skylt 

Ålder Funktionsnedsättning 
 

Egenskap/ 
representerar 

Helena Andersson   22 år utvecklingsstörning, 
autism 

drabbad av landstingets 
lagtrots 

Anna-Karin Linnéa och 
Bertil Erikssons 
utvecklings-
störda dotter 

 50 år utvecklingsstörning person med tryggad framtid 

Zlatan Alfasso Lasermannens 
sista offer 

x  hjärnskador brottsoffer 

Jesper Lidén   30 år utvecklingsstörning drabbad av besparingar 
Stina Fors den förstånds-

handikappade 
Stina 

x 52 år utvecklingsstörning gömd och bortglömd 

Urban Backelin   45 år nämns ej explicit projektdeltagare Isaac-
projektet 

Olle Åkerberg  x  nämns ej explicit assistansbrukare 
Sebastian begåvning som 

en sexåring 
  utvecklingsstörning, 

autism 
utsatt för vanvård 

Tomas Åkesson Urbans kamrat   nämns ej explicit projektdeltagare Isaac-
projektet 

Tobias    nämns ej explicit skolelev 
Olov    nämns ej explicit skolelev 
Tommy    nämns ej explicit särskolelev 
Erika Andersson  x   Helenas mamma 
Björn Andersson  x   Helenas pappa 
Linnéa Eriksson  x   Anna-Karins mamma 
Bertil Eriksson  x   Anna-Karins pappa 
Britt Lidén  x   Jespers mamma 
Eva Melander  x   Sebastians mamma 
Jan Ording  x   Socialstyrelsen 
Lars-Erik 
Oskarsson 

 x   (c) Landstingets 
omsorgsnämnd 

Lars Hamrin  x   (fp) Landstingsstyrelsen 
Hasse Andersson  x   (s) Landstingsstyrelsen 
Berth Persson  x   Försäkringskassan 
Göran Plato  x   föreståndare Tryckolera 
Niclas Sprung  x   Isaac-projektet 
Lars Philipsson  x   professor datorteknik 
Bodil Jönsson  x   CERTEC 
Vibe Björfors  x   Fågelskolan i Lund 
Birgitta Nordén  x   Tunaskolan i Lund 
Ingrid Lindegren  x   Tunaskolan i Lund 
Ulf Gabrielii  x   försäkringskassan Göteborg 
Bertil Bertilsson  x  nämns ej explicit DHR 
Ulf Samuelsson Ansvarig  x   verksamhetschef  
Kalle Sjöström     Kontaktcentralen 
Margot Wallström  x   (s) socialminister 
Selva Cubas  x   personlig assistent 
Lena Waerner  x   personlig assistent 
Maj-lis Sjöberg avlägsen 

släkting 
x   personlig assistent 

Rasmus Nilsson  x   personlig assistent 
Tryggve Sjöberg avlägsen 

släkting 
x   förvaltare 

Petra Alfasso  x   Alfassos dotter 
Memed     Alfassos vän 
Tabell 9 
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Slutsatser och sammanfattning 
Den officiella förskjutningen i synen på självbestämmande och integritet för personer med 

omfattande funktionshinder och nedsatt autonomi kan inte sägas ha slagit igenom i de 

undersökta nyhetsinslagen. Det finns dock en variation inom och mellan inslagen som tyder 

på att diskursernas ordning på området är i gungning. Troligen tar en diskursförändring i 

medierna lång tid och inom flera teman är förändringarna i den officiella synen relativt nya. 

Därför skulle det vara intressant att följa upp studien om ett antal år, alternativt titta på några 

andra programkategorier. Det är möjligt att exempelvis debattprogram uppvisar tydligare 

diskursförändringar. Man skulle också kunna göra motsvarande undersökning av hur andra 

personer med avvikande egenskaper, exempelvis homosexuella eller personer med 

invandrarbakgrund, skildras i medierna. 

 

Skillnaden är stor när det gäller det manifesta och latenta innehållet. Vi upplever en hög 

ambition hos journalisterna som gjort inslagen. Alla tycks vilja skildra personen med 

funktionshinder så positivt som möjligt och det uppenbara syftet med reportagen är att 

försvara eller förklara personens behov och livssituation. Trots det dominerar i flertalet inslag 

ett latent budskap att personerna är osjälvständiga objekt, utanför den sociala gemenskap som 

journalist och tittare utgör. Det underliggande budskapet är också att funktionshindret är 

personens eget öde och att några individuella val inte är aktuella. 

 

Enligt Fowler används stereotyper som utgångspunkt för diskriminering. Den särskilda 

behandling som aktörerna med funktionshinder får av journalisterna placerar dem i en alldeles 

egen kategori i många avseenden. Vi menar att de skildras stereotypt och att det finns en stor 

risk att detta ökar den diskriminering som många personer med nedsatt autonomi utsätts för 

av sina medmänniskor. 
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