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Sammanfattning 
Uppsatsens syfte är att genom en multimodal kritisk diskursanalytisk metod undersöka 

representationen av personer med funktionsnedsättningar i två olika situationskomedier, från 

två olika tidsperioder. Dessa är Different Strokes, från mitten på 1980-talet, och Speechless 

från 2016. Fokus ligger på en karaktär från respektive situationskomedi, Kathy från Different 

Strokes och JJ från Speechless. Vidare är syftet också att diskutera kring huruvida 

representationerna kan förstärka olika stereotyper och fördomar i samhället. Urvalet består av 

fyra (4) avsnitt från respektive serie, det vill säga totalt åtta (8) avsnitt. Personer med 

funktionsnedsättningar avbildas allt som oftast på ett stereotypt vis, oftast med själva 

funktionsnedsättningen i fokus. Bilden som förmedlas via medier har idag stor påverkan på 

mottagaren. Uppsatsen kommer fram till att situationskomedierna avbildar personer med 

funktionsnedsättningar på ett förhållandevis stereotypt vis, vilket i relativt stor mån kan 

påverka hur mottagaren uppfattar personer med funktionsnedsättningar. Slutligen kommer 

uppsatsen också fram till att det är av största vikt att avbilda personer med 

funktionsnedsättningar på ett respektfullt vis. Detta kan, med stor sannolikhet, leda till att 

redan existerande stereotyper och fördomar förstärks och därmed också stigmat i samhället. 

 

Abstract 
The purpose of the study is to investigate the representation of people with disabilities in two 

different sitcoms, from two different time periods. The analysis is made by a multimodal 

critical discourse analysis method. The sitcoms are Different Strokes, from the mid 1980s, 

and Speechless from 2016. The focus will be on one character from each sitcom, Kathy from 

Different Strokes and JJ from Speechless. Furthermore, the purpose is also to discuss whether 

the representations can reinforce different stereotypes and prejudices in society. The selection 

consists of four (4) episodes from each series, i.e. a total of eight (8) sections. People with 

disability are often depicted in a stereotypical way, most of the time with the disability it self 

in focus. The image that is conveyed via the media has a great influence on the recipients 

today. The study concludes that both sitcoms depicted people with disabilities in a relatively 

stereotyped manner, which to a relatively large extent can influence how the recipient 

perceives people with disabilities. The study also concludes that it is of the utmost importance 

to depict persons with disabilities in a respectful manner. This may otherwise lead to the 

strengthening of existing stereotypes and prejudices and thus stigma in society. 
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1. Inledning 
Media idag, allt ifrån radio, TV och tidningar till sociala medier påverkar oss i allt större grad.  

Representationen av personer med funktionsnedsättning (PMF) i media är idag dels relativt 

begränsad, men också stereotypiserande (se exempelvis Ghersetti 2007). Detta har utvecklats 

till ett samhällsproblem som vi bör ta på stort allvar.  

 PMF har genom historien blivit utsatta för strukturell diskriminering i form av bland 

annat institutionalisering, något som otroligt nog är på tapeten igen efter de senaste årens 

åtstramningarna inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387) 

och den personliga assistansen (Persson 2018). Samt även begränsade mänskliga rättigheter, 

däribland rösträtten som blev aktuell för PMF så sent som 1989 (Ibid). Ur ett internationellt 

perspektiv så fanns i början av 1900-talet amerikanska lagar som förbjöd PMF att vistas 

utomhus och i publika miljöer (Jaeger & Bowman 2005, s. 20). Dessa lagar och 

begränsningar, som ligger förvånansvärt nära i historien, har med mediernas avbildningar 

format samhällets fördomar och föreställningar om PMF. Dessa stämmer dock sällan överens 

med hur verkligheten ser ut. Hur samhället behandlar och ser på olika minoriteter beror i hög 

grad på den bild som media förmedlar. Det är därifrån, förutom från våra ideologiska 

ståndpunkter, som våra åsikter och föreställningar formas gällande det vi inte har en nära 

relation till (Zhang & Haller 2013).   

 Hur påverkas vi av alla de medier som strömmar till oss varje dag? Kan de stereotypa 

bilder av PMF, som vi dagligen träffas av, förstärka våra fördomar och rentav bidra till ökad 

segregation i samhället? Denna uppsats ämnar försöka besvara dessa frågor genom att ta reda 

på hur PMF representeras i media, med fokus på populärkultur och situationskomedier, och 

hur denna representation förändrats över tid samt koppla detta till dagens samhälleliga diskurs 

om PMF. Analysobjekt för uppsatsen är två amerikanska situationskomedier från olika 

tidsperioder, Different Strokes, från mitten av 80-talet, och Speechless från 2016. Huvudfokus 

för analysen kommer ligga på karaktärerna JJ från Speechless och Kathy från Different 

Strokes, men även andra karaktärer med funktionsnedsättningar kan komma att ingå. 

Relevanta teorier, såsom representation och stereotyper, kommer att redogöras för samt 

kopplas till tidigare forskning. Att undersöka detta finns det flera goda skäl för. Till att börja 

med så är situationskomedier idag en mycket vanligt förekommande underhållningsform som 

därav också når ut till en stor, och ofta relativt ung och påverkbar, publik (Pierson 2015). 

Vidare så är det min bedömning att denna uppsats kommer fylla en lucka i forskningen då, 

efter noga efterforskningar, inga tidigare studier av liknande karaktär har genomförts.     



 6 

1.1  Syfte 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att genomföra en representationsanalys av två 

situationskomedier, Different Strokes och Speechless, från olika tidsperioder och jämföra 

dessa. Analysen kommer bestå av en multimodal kritisk diskursanalytisk metod. Fokus 

kommer riktas på hur karaktärerna Kathy, från Different Strokes, respektive JJ, från 

Speechless, representeras i relation till sin omgivning, samt om och i så fall huruvida detta 

förändrats över tid. Därefter kommer resultaten kopplas till större samhällelig kontext. Vidare 

är därmed avsikten också att resonera kring om, och i så fall huruvida, olika typer av 

representation och avbildningar av PMF i situationskomedier (och populärkultur i stort) bidrar 

till förstärkt segregation och utanförskap i dagens samhälle.  

 

1.2  Frågeställning 

Uppsatsen ämnar försöka besvara följande frågeställningar: 

F1: Hur representeras karaktärerna JJ och Kathy i de respektive 

situationskomedierna, med hänseende till deras funktionsnedsättning? 

F2: Finns några tydliga skillnader/likheter i representationen och i så fall 

vilka? 

 

1.3  Avgränsningar 

De avgränsningar som antagits har lite olika bakgrund. Den relativt snäva tidsramen för 

uppsatsen har lett till att materialomfånget begränsats till totalt åtta (8) stycken avsnitt, fyra 

från respektive situationskomedi. Då detta är en kvalitativ studie är det min bedömning att 

fyra avsnitt per situationskomedi är tillräckligt för att ge en bild av representationen samt hur 

denna yttrar sig. Uppsatsen avser undersöka främst hur de två karaktärerna, JJ respektive 

Kathy, representeras i de två situationskomedierna. Denna begränsning är antagen eftersom 

det är min bedömning att det skulle vara problematiskt att fokusera på flera karaktärer med 

funktionsnedsättning eftersom förekomsten av PMF i situationskomedier (och populärkultur 

över lag) inte är särskilt utbredd (Smith S. L, 2017). Vidare är det också min bedömning att 

det är svårt att avgöra huruvida någon annan karaktär har någon dold funktionsnedsättning. 

Alla metodverktyg som den multimodala kritiska diskursanalysen tillhandahåller är dels för 

uppsatsen av för stor kvantitet samt inte lämpliga för analys av mitt valda materials art (rörlig 

bild). Begränsning av metodverktygen har därmed anpassats för att passa denna studie bäst. 
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1.4  Disposition 

Närmast följer ett bakgrundsavsnitt där syftet är att lyfta relevanta fakta och begrepp såsom en 

kort beskrivning av situationskomedins historia och bakgrund, samt en redogörelse och 

förklaring av relevanta begrepp - däribland normfungerande - som ämnar underlätta för 

fortsatt läsning. Därefter följer en tidigare forskningsgenomgång som främst fokuserat på hur 

PMF representerats i media, både ur internationell och svensk kontext, samt vad PMF själva 

anser om bilden som presenteras. Vidare följer ett teoriavsnitt där relevanta teorier redogörs 

för, däribland representation och stereotyper. Därefter följer ett metod- och ett  materialkapitel 

där den valda metoden samt vilket tillvägagångssätt som applicerats, respektive det valda 

materialet och urvalet kring detta. I det efterföljande kapitlet, vilket också är uppsatsens 

hjärta, presenteras den analys som genomförts samt resultatet av densamma. Detta följs 

slutligen av ett slutsats- och diskussionskapitel där även resultatet kommer att presenteras. 

2. Bakgrund 
I detta avsnitt presentas, för vidare läsning, relevant bakgrundsinformation samt en 

begreppsförklaring som ämnar underlätta och skapa en ökad förståelse för fortsatt läsning. 

 

2.1  Situationskomedier och satir 

Situationskomedier har under historien varit väldigt populära och lockat många tittare. Dessa 

utspelar sig allt som oftast i vardagslivet hos huvudkaraktärerna, antingen i hemmet, i skolan 

eller på arbetsplatsen. Vidare så har situationskomedin rötter i restaurationskomedin (i 

teaterform) som var populär i aristokratiska kretsar i framförallt USA på 1600 talet. 

Utmärkande för denna var att den var satirisk och samhällskritisk, vilken idag 

situationskomedin kan ses som en efterföljare till. Viktigt att komma ihåg för vidare läsning 

av denna studie är alltså att satir är mycket vanligt förekommande i situationskomedier (Mills 

2009; Pierson 2015).  

 

”Satire is a complex art form, one that relies upon an awareness of 

contemporary issues, a high level of literacy, and a healthy sense of irony to be 

truly understood.” (Henry, 2012. s.28) 

 

I ovanstående citat beskriver Matthew Henry komplexiteten bakom all satirisk 

kommunikation. Definitionen av satir har länge varit omstridd och de flesta menar faktiskt att 
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det inte finns någon korrekt definition. Declercq (2018) beskriver satir som en sorts 

kombination mellan underhållning och kritik. Denna kritik av samhället som kommuniceras 

härrör från en åsikt och en analys av samhället som sändaren vill förmedla, med hjälp av 

satirens verktyg. En satirisk kommunikation har således en egen agenda och ett budskap som 

sändaren vill förmedla. Huruvida detta tas emot på det vis som sändaren avsett beror på 

mottagarens egna associationsbanor, sociokulturell bakgrund och fördomar (Ibid). Denna 

beskrivning av satir är den som kommer få utgöra utgångspunkt för uppsatsen. Detta är 

synnerligen viktigt för denna uppsats eftersom det sätter ramarna för omständigheterna som 

materialet bygger på och också därmed ramarna för uppsatsens analys och resultat.  

 

2.2  Begreppsförklaring 

PMF har genom historien ofta blivit kallade för diverse nedsättande ord såsom krympling och 

idiot. Enligt den nutida diskursen anses det vara förolämpande och förnedrande att referera till 

någon utefter dennes funktionsnedsättning, såsom den döve, den blinde och invaliden (Jaeger 

& Bowman 2005, s.115).  

 Det har under historien existerat många begrepp för att beskriva gruppen personer med 

funktionsnedsättning. Närmast följande begrepp är sedan en tid tillbaka rudimentära och 

används endast vid enstaka tillfällen, då oftast kopplade till någon historisk kontext. 

Begreppet handikappad som länge var den vedertagna benämningen i Sverige för PMF, ett 

begrepp som socialstyrelsen nu tar avstånd ifrån (institutionen för språk och folkminne, 

2018), härstammar från den engelska termen hand-in-cap (Källström 2008). Detta anspelar på 

en person som har en mössa i handen och tigger pengar och som också därmed får anses ha en 

mer utsatt och lägre värderad position i samhället. Begreppet rullstolsbunden som denoterar 

till att personen som sitter i rullstolen faktiskt är fastbunden i den, vilket är en kraftig 

felrepresentation. Dessa begrepp har nu ersatts med ordet funktionshinder, som ofta används i 

samband med någon miljöbeskrivning, exempelvis så är en person inte funktionshindrad om 

miljön är anpassad (institutionen för språk och folkminne, 2018). I det fallet används istället 

termen funktionsnedsättning, som är en mer individbaserad benämning. Denna har dock fått 

viss kritik då den anses ha en negativ klang (Ibid). Oaktat detta så är det termen 

funktionsnedsättning som kommer att användas vidare i detta arbete, främst genom 

förkortningen PMF (personer med funktionsnedsättning). Detta eftersom uppsatsen ämnar 

undersöka hur individerna representeras utan direkt koppling till miljön de befinner sig i. 

Termen funktionsvariation anses bland många, framförallt bland tillgänglighetsrörelsen, vara 

ett bättre ord då det inte anspelar på någon sorts nedsättning, utan istället på variationen av 
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själva normfunktionen (institutionen för språk och folkminne, 2018). Tillgänglighetsrörelsen 

som refereras till ovan kallas också ibland för funktionsrättsrörelsen och är samlingsnamnet 

på de organisationer och föreningar som har till syfte att lobba och bilda opinion för ökad 

tillgänglighet och delaktighet i samhället för PMF. Exempel på sådana organisationer skulle, 

ur en svensk kontext, vara Förbundet unga Rörelsehindrade (FUR 2018), DHR (DHR 2018) 

och Göteborgskooperativet independent living (GIL 2018). Normfungerande används i denna 

uppsats för att beskriva den eller de personer som inte bryter mot normen om full funktion, 

oavsett psykisk eller fysisk, dessa följer och fungerar därmed enligt normen. 

3. Tidigare forskning 
PMF har bland allmänheten länge ansetts som underrepresenterade i audiovisuella medier, 

vilket tidigare studier har bekräftat (se exempelvis Barnes 1992; Barnes & Mercer 2003; 

Ljuslinder 2002; S. L Smith 2017). När väl PMF representeras så görs detta allt som oftast på 

ett stereotypt och ofta nedvärderande sätt vilket, genom denna felaktiga bild som skickats ut, 

skapar illusioner och fördomar om hur det är att leva med någon typ av funktionsnedsättning 

(se exempelvis Barnes 1992; Hevey 1993; Klobas 1998; Morris 1991; Riley 2005).  

Ur en svensk kontext så skriver Karin Ljuslinder (2002) i sin doktorsavhandling från 

2002 bland annat om bristen på en intersektionell diskurs om PMF. Hon menar att det är 

direkt ovanligt att dessa förekommer i sammanhang där själva funktionsnedsättningen inte har 

en framträdande betydelse för handlingen. Vidare menar hon att det inte är lika vanligt att 

kroppsliga attribut behandlas när det handlar om en person utan funktionsnedsättning, 

förutom när programmet handlar om uppenbara kroppsliga fokusområden, såsom träning eller 

utseende (Ibid). Vidare så skriver Maria Ghersetti (2006) i sin relativt omfattande kvantitativa 

studie om hur representationen av PMF sett ut i SVTs nyhetsprogram. Studien baseras på 

resultat från 2005 och första halvan av 2006 (18 månader). I dessa framkommer att PMF är 

kraftigt underrepresenterade. (Ibid, s18-19). Rapporten visar också hur nyhetsmedierna 

tenderar att rama in PMF på ett sätt som bekräftar bilden av de som en normavvikande grupp i 

samhället (Ibid, s.37-38). Flertalet kandidatuppsatser (Bojanic 2014; Damber Berg & Ålöw 

2017) som behandlat temat har använts som inspiration och bör därför nämnas trots att de inte 

besitter de kvaliteter som krävs för att agera tidigare forskning. 

Zhang och Haller (2013) beskriver i sin empiriska studie av PMF hur deras identitet 

påverkas av den rådande mediebilden. I inledningen av studien redovisas kortfattat statistik på 

antalet amerikanska medborgare som lever med någon typ av funktionsnedsättning samt att 

arbetslöshetsstatistiken för dessa är avsevärt mycket högre än för resterande befolkning. 
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Vidare redogör studien för tre olika typer av avbildningar som är vanligt förekommande i all 

typ av media. Dessa är (1)the medical model, the (2)social pathology model och (3)the 

supercrip model. Enligt The medical model så avbildas PMF som en grupp som behöver 

professionell vård och där själva funktionsnedsättningen behandlas som en sjukdom som 

behöver botas. Social pathology model avbildar PMF som en utsatt grupp som behöver stöd 

och insatser från samhället. The supercrip model avbildar PMF som en grupp som klarar av, 

ofta väldigt vardagliga sysslor, trots sin funktionsnedsättning (Ibid, s.312). Studien kommer 

fram till att PMF upplever att det bästa sättet att porträtteras och gestaltas är genom deras 

egna perspektiv, och inte genom stereotypiseringar och kategoriseringar (Ibid, s.330). Dessa 

är begrepp som förekommer i flertalet tidigare studier (se exempelvis, Barnes 1992; Darke 

1999; Jaeger & Bowman 2005).  

Ovan beskrivna tidigare forskningar har undersökt representation ur ett brett kvantitativt 

perspektiv, både ur en amerikansk och en svensk kontext. Vid en noggrann eftersökning av 

tidigare forskning kring mitt valda ämne så har endast två liknande studier hittats, varav 

endast en (1) utfört studie på situationskomedi. Den ena studien utför en kritisk diskursanalys 

på den brittiska situationskomedin Peep Show. Studien kommer fram till att karaktärerna i 

serien främst använder sig av lexikala val som kan konnotera till psykiska 

funktionsnedsättningar (Bolt 2016). Den andra studien utför textanalys på bloggar, tweets och 

medias debatt och diskurs kring den uppmärksammade serien ”The Undateables1” ur ett 

brittiskt, belgiskt och nederländskt perspektiv (Vertoont 2018). Denna studie visar att 

publikens åsikter och uppfattning om serien går att koppla till synen på PMF som en grupp 

som behöver tas om hand, likt den tidigare beskrivna the medical model från Zhang och 

Hallers studie. Studien visar även att normfungerande tenderar att föra den hegemoniska 

diskurs som kan tolkas som att PMF endast bör och kan dejta någon annan med 

funktionsnedsättning samt även endast ha heteronormativa relationer (Ibid, s. 835).  

Sammanfattningsvis så finns det ett konsensus i den tidigare forskning gällande att PMF 

är kraftigt underrepresenterade samt att när de väl avbildas, görs detta på ett stereotypt och 

ofta nedvärderande vis. Forskningen korrelerar även med hur andra grupper, exempelvis 

HBTQ personer, representeras. Detta visar Stacy L. Smith (2017) i sin rapport där hon 

sammanställd representationsstatistik utifrån 900 filmer. Rapporten visar att även HBTQ 

personer som grupp är kraftigt underrepresenterade. 

                                                
1 ”The Undateables” sändes även i Sverige 2013, då under namnet ”De Dejtbara”. En parantes är att programmet 
först hade arbetsnamnet ”De Odejtbara” men fick efter massiv kritik byta namn (Lillemägi 2013). 
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 Med bakgrund av detta är det därför min uppfattning att denna studie, som på flera vis 

skiljer sig från ovanstående, kommer att fylla en lucka i forskningen och därmed också 

förhoppningsvis bidra till ny kunskap och förståelse. 

4. Teoretisk ram 
Nedan presenteras det teoretiska ramverk som är till grund för uppsatsen. Samtliga teorier är 

noggrant utvalda för att passa uppsatsens samtliga belysområden. Dessa ämnar dessa begrepp 

också öka förståelsen för uppsatsen och därmed också helhetsintrycket.   

 

4.1  Representation 

För att samhället ska utvecklas krävs det ett utbyte mellan människors erfarenheter och olika 

kulturer. Dessa utbyten sker med hjälp av olika typer av representationssystem. Dessa system 

kan exempelvis vara kroppsspråk, bilder, rörliga bilder och text. Hur mening skapas påverkas 

av vår kulturella och sociala bakgrund, samt våra fördomar (Hall 1997).  

   

 ”Representation is the production of the meaning of the concepts in our minds  

 through language. It is the link between concepts and language whitch enables us  

 to refer to either the ’real’ world of object, people or events, or indeed to   

 imaginary worlds of fictional objects, people and events.” (Hall 1997, s.17) 

 

Ovanstående citat är hämtade från Stuart Halls välkända bok Representation: Cultural 

representation and signifying practices (1997) och beskriver representation som ett tvådelat 

system i samverkan Dessa är (1)den faktiska betydelsen av ett objekt, människa eller 

händelse, och den andra är (2)vår mentala bild av samma koncept. Det är alltså en 

kombination av olika logiska begrepp och språket som gör det möjligt, och är helt avgörande, 

för oss att tolka omvärlden (Ibid). Mening finns därmed inte inbyggt i saker och ting utan 

skapas genom meningsskapande processer vilket skapar betydelse för saker, eller som Hall 

uttrycker det: ”It is the result of a signifying practice – a practice that ’produces’ meaning, 

that ’makes things mean’.” (Hall 1997, s 24). Citatet sammanfattar representationsteorin på 

ett konkret vis och knyter också an till titeln på Halls mycket erkända bok, vars citaten ovan 

är hämtat ifrån. 

Richard Dyers definition av representationer är uppdelad i fyra kategorier. Den första 

(1) är re-presentation. Med detta åsyftas framförallt det språk som (all form av) media 
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använder för att kommunicera och återge världen till mottagaren. Media använder ofta 

semiotiska och retoriska resurser för att förvränga den kommunicerade bilden för eget intresse  

(Lacey 1998, s. 131-133). Den andra (2) definitionen är being representative of. Denna 

definition åsyftar till stereotypbegreppet och vilka det är som får vara representanter för en 

viss social grupp (Ibid. s. 133-134). Den tredje (3) definitionen är who is responsible for the 

representation? Med denna definition ämnar Dyer problematisera kring vem som är sändare 

och mottagare och vad detta har för betydelse för själva meddelandets uppbyggnad (Ibid. s. 

143). Den fjärde (4) definitionen är what does the audience think is being represented to 

them? Definitionen problematiserar att det som sändaren har ämnat med sitt meddelande, inte 

alltid är det som publiken förstår och tar till sig (Ibid. s. 144). Exempel på detta skulle kunna 

vara satir som nämns i inledningen. Dessa generella definitioner menar Jaeger och Bowman 

är direkt applicerbara på PMFs representation. (Jaeger & Bowman 2004, s.96-97). Denna 

teori är så pass central för uppsatsen att Dyers ovan beskrivna definitioner kommer användas 

som verktyg och vara en viktig del av analysen.  

 

4.2  Diskursteori 

Diskurs är ett relativt vagt begrepp som under de senaste decennierna blivit något av ett 

modeord. En förenklad förklaring av begreppet är följande: ”…en diskurs är ett bestämt sätt 

att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).” (Winther-Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 7). Diskurser beskrivs ofta som det som konstruerar den värld vi lever i och hur vi 

väljer att se på den. Det är också därmed förändringen i diskursen som leder till förändring i 

världen och i samhället. I förändringsprocessen så skapas skillnader ur vilka nya identiteter 

skapas och maktförhållanden reproduceras (Machin & Mayr, 2007; Winther-Jørgensen & 

Phillips, 2000).  

Två av de mest framstående teoretikerna inom diskursforskningen är Michael Foucault 

och Norman Fairclough. Fairclough (1995) menar att det finns två olika diskurstyper: 

diskurser och genre. Diskurs i denna betydelse härrör till språket som används för att belysa 

något med en särskild utgångspunkt. Genre däremot, är ett särskilt användande av språket 

som kan kopplas ihop med en särskild social praktik, exempelvis en intervju (Ibid). Michael 

Foucault beskriver, på ett ganska filosofiskt sätt, diskurs och diskursens makt att stänga ute 

individer som inte anpassar sig eller passar in i den rådande diskursen. Han pratar också om 

diskursens ordning som något som existerar för att upprätthålla och bevara de rådande 

traditionerna och värderingarna. Diskursen har ingen makt så länge som den inte blir erkänd 
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som diskurs. Är man medveten om den rådande diskursen så påverkas man i sina val och 

handlingar gällande vad man säger, när man säger det, och hur (Foucault 1971). 

 Sammantaget så beskrivs diskursbegreppet på lite olika vis av de olika teoretikerna men 

ändå med någorlunda samma utgångspunkt. Begreppet är relevant för uppsatsen eftersom det 

förklarar hur och på vilket sätt språket används och konstrueras för att skapa och reproducera 

olika maktförhållanden i samhället.  

 

4.3  Stereotyper 

För att vi människor ska förstå världen och ta in och tolka all information som hela tiden 

sköljer över oss så behöver vi kategorisera och typifiera saker och ting. Här gäller det att 

skilja på typer och stereotyper. Stuart Hall (1997) återger Richard Dyers definition av detta på 

följande vis. Typer fungerar som de verktyg som hjälper oss att sortera och associera olika 

sorters information och knyta dessa till ett sammanhang, framförallt de som inte skiljer sig 

nämnvärt från det normavvikande. Dessa följer de normativa regler som samhället satt upp 

och blir snarare förknippad med dessa, än med egna karaktärsdrag. Stereotyper reducerar 

objektet till en viss typ av egenskap, karaktärsdrag eller åsikt till att endast bli förknippad med 

detta. Dessa överdrivs och förenklas ofta för att ytterligare skapa skillnad, ett slags ’vi och 

dom’. Detta skapar alltså en uppdelning mellan det som är socialt accepterat (typer) och det 

som inte är det (stereotyper), och skilja dessa åt (Ibid, s. 258). Utan dessa skulle det vara 

mycket svårt att förstå omvärlden på det sätt som vi gör idag. 

 Stereotyper hänger nära ihop med representationer, framförallt när man talar om PMF. 

De övergripande attityder och beteenden som omgivningen har gentemot PMF, och som 

därmed existerar i vår tids samhälle, är på många sätt stereotypa och ofta negativt laddade. De 

vanligaste förekommande stereotyperna av PMF är tycka-synd-om, supercrip, olycksbådande, 

onda, kriminella, bättre-som-död, sin egen värsta fiende/dålig på att anpassa sig, en börda 

för samhället och till sist oförmögen att leva ett värdigt liv (Jaeger & Bowman 2005, s. 97). 

De stereotyper som visar på att PMF skulle vara onda, olycksbådande och kriminella härrör 

framförallt till gamla sägner och sagor där PMF ofta blev ansiktet utåt för detta (Ibid). 

Supercrip innebär att en PMF klarar av, ofta helt vardagliga sysslor, trots sin 

funktionsnedsättning, vilket anses som något häpnadsväckande. Detta är, som en del studier 

har visat, en stereotyp som kan uppfattas som positiv då de kan fungera som en sorts 

inspiration (Zhang & Haller 2013). PMF (ofta barn) förekommer relativt frekvent i 

sjukhusmiljöer, vilket är något som förstärker den stereotypa bilden av funktionsnedsättningar 



 14 

är något som behöver behandlas, likt en sjukdom, samt bilden av PMF som lidande och 

kanske ”bättre som död” (Jaeger & Bowman 2005). 

Stereotyper av PMF kan beskrivas ur flera aspekter, vilket är något som Paul Anthony 

Darke gör på ett nyanserat sätt. Han menar exempelvis å ena sidan, likt Stuart Hall, att 

stereotyper är användbara för att identifiera olika sociala grupper och deras relationer till 

varandra. Å andra sidan menar han att stereotyper sätter ramarna, och därmed fungerar som 

en sorts kontroll, för vad som är socialt accepterat och värt något. Detta är något som kan 

påverka PMF negativt om de är så att de inte är en del av stereotypen, vilket ofta är fallet 

(Darke 2004). 

 

4.4  Identitet och ”otherness” 

Gripsrud (2011) beskriver identitet som något som sorterar oss utefter andras karaktärsdrag 

och tillskriver oss liknande egenskaper som den kategori som vi liknar mest. Sorteringen och 

identitetsskapandet börjar redan i tidig ålder med könsuppdelningen, något som Gripsrud 

menar förstärks därefter av medias bevakning och avbildning av samhället (Ibid). Identitet 

kan också beskrivas som en process som alltid är aktiv inom representationen och konstrueras 

av den rådande diskursen. Viktigt att poängtera är också att identitetsskapande processer äger 

rum i symbios med att diskursen förändras och därmed att skillnader skapas. Dessa sker alltid 

i förhållande till sin kontext, vilket gör att identiteter är kontextuella (Hall 2014; Hall 1997). 

Skillnader, både i skriven text och i bild, är något som talar till oss och får oss att 

reagera. Det är något som är greppbart och enkelt att kategorisera, svart eller vitt, man eller 

kvinna, oavsett vad det handlar om så gör dessa kontraster att det är enklare för oss att 

processa det som förmedlas. Därmed har skillnader en väldigt fundamental funktion för vårt 

medvetande (Hall 1997, s. 230). Hall (1997) menar att språkliga skillnader är ovärderliga för 

hur mening skapas, detta bland annat för att vi bara kan inleda meningsskapande processer 

med de andra. Termen otherness härrör just ifrån detta, det annorlunda, ”det andra”. Det är 

dock viktigt att poängtera att detta, som med all kommunikation, kan tolkas olika beroende på 

vilket kulturell och social bakgrund mottagaren har (Ibid, s. 231-236). Detta är relevant för 

uppsatsen eftersom olika PMF ofta genom historien fått representera det annorlunda (de 

andra) och det exotiska (Mitchell & Snyder 2013, s. 226). 

Hur identitet skapas och reproduceras i medier har en stark koppling till makt och det 

maktförhållande som råder mellan de medverkande och producenterna. Detta är något som 

Magnus Danielson (2016) tar upp i sin avhandling ”Den granskande makten: Institutionell 

identitet och rättsnarrativ i SVT:s Uppdrag granskning”. Danielson menar att hur någon 
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framställs korrelerar med vilken identitet som personen tillskrivs, vilket tenderar att förstärkas 

av TV-mediets visuella natur. Vidare menar Danielson att den identitet som tillskrivs de 

medverkande sällan stannar endast vid personliga egenskaper utan tenderar ofta att skapa en 

kollektiv identitet (Danielson, 2016, s. 226). Denna maktaspekt är särskilt intressant för 

uppsatsen eftersom PMF ofta kollektivt tillskrivs olika identiteter som de varken har valt 

själva eller har makt över. Det är inte ovanligt att PMF inte identifierar sig främst som just 

’person med funktionsnedsättning’ (se exempelvis Emens 2013; Ljuslinder 2002), snarare än 

de mer naturliga; könstillhörighet, längd och vikt. Denna bakomliggande maktstruktur kan i 

förlängningen skapa fördomar hos mottagaren.  

5. Metod 
I detta avsnitt så kommer den valda metoden att presenteras, samt vilket tillvägagångssätt som 

är tillämpat för analysen. Därefter presenteras materialet och urvalet. Vad gäller 

validitetsaspekter för uppsatsen så är dessa, för att minska känslan av återupprepning, 

inflätade i metodbeskrivningen och har därav ingen egen underrubrik. 

 

5.1  Multimodal kritisk diskursanalys 

Den multimodala kritiska diskursanalysen (MCDA) har sina rötter i den kritiska 

diskursanalysen som främst fokuserar på analys av ord och begrepp i text. Norman Fairclough 

beskriver i sin bok Media Discourse (1995) hur diskursanalys och kritisk diskursanalys kan 

användas på mediematerial. Han menar att språkanalys och de lexikala val som görs, det vill 

säga vilka ord och begrepp som används, är en central del av diskursanalysen inom 

medieområdet. Språkanalys kan hjälpa oss att förstå bakgrunden till analysobjektet. 

Fairclough är även tydlig med att påpeka att detta inte bara gäller för skriven text, utan 

refererar till text som skriven text, ljud och bild samt även rörlig bild (Fairclough 1995). Vid 

en, för denna uppsats särskilt intressant, analys av hur PMF representeras i olika medier anser 

Jan Grue (2015) att diskursanalysen tvingar forskaren att fokusera och omvärdera antaganden 

om teorier och modeller kopplade till själva funktionsnedsättningen. Vidare menar Grue att 

PMF ofta får agera representanter för en viss typ av känsla, grupp av människor eller koncept, 

när de förekommer i media. (Grue 2015, s.204-208). 

 MCDA fokuserar, till skillnad från den ovan beskrivna klassiska kritiska 

diskursanalysen, också på semiotik och semiotiska resurser. Semiotik, som först myntades av 

Ferdinand de Saussure i slutet av 1800-talet, kan definieras som läran om tecken. Tecken i 
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den här bemärkelsen betyder inte bara olika symboler, såsom en punkt eller ett snabel-a, utan 

omfattar även ord, ljud och kroppsspråk (Chandler 1994). Begreppet semiotiska resurser 

används för att beskriva de olika sorters sätt som semiotiska begrepp kan tas i bruk och 

kopplas till olika processer. Det som kommer behandlas som semiotiska resurser i denna 

uppsats kommer vara visuella uttryck, såsom färgsättning och kameravinklar, men även 

design och kroppsspråk. Skaparen/sändaren har alltid ett val vilka och hur dessa semiotiska 

resurser ska användas. Det är genom dessa semiotiska resurser, i kombination med de lexikala 

val från den kritiska diskursanalysen, som det med MCDA är möjligt att undersöka hur 

mening skapas. Detta gör att MCDA anses vara en mångsidig och flerdimensionell metod då 

den undersöker hur mening och betydelse skapas ur flera aspekter (Machin & Mayr 2012). 

MCDA är därmed en relativt bred metod som passar för många olika typer av analyser och 

det är med fördel möjligt att plocka ut valda delar ur metoden för optimering.  

Förutom ovanstående så kommer denna uppsats främst fokusera på de narrativa 

processer som förekommer, samt den interdiskursivitet som finns (Björkvall 2012). Narrativa 

processer är ett samlingsnamn för de företeelser där någon gör något eller reagerar på något. 

Bland dessa omständigheter så anses bakgrund vara den viktigaste och mest central att 

analysera vid ett visuellt medieobjekt. Denna omständighet analyserar alltså var något 

utspelas. Vid denna typ av analys kan det vara intressant att utföra ett sorts kommutationstest, 

där bakgrunden byts ut mot en annan och därmed utföra samma analys på den nya 

bakgrunden och därefter jämföra dessa. Interdiskursivitet innebär en analys av diskurser som 

finns internt, inom själva materialet, samt hur dessa förhåller sig till varandra och sin 

omgivning (Ibid). MCDA innehåller betydligt fler verktyg än de som nämns ovan. Det är 

dock min bedömning att de ovan beskrivna, dvs de semiotiska resurserna samt de narrativa 

processer och interdiskursivitetsbegreppet, lämpar sig bäst för analysen av mitt valda material 

(rörlig bild), vilket därmed gör de övriga verktygen rudimentära för denna uppsats. 

För att tolka mening och meningsskapande ur fler dimensioner kommer begreppen 

konnotation och denotation användas. Denotation refererar till den uppenbara betydelsen av 

ett föremål, exempelvis så skulle en bok, denotera just en fysisk bok. En konnotation refererar 

till en djupare betydelse och en slags symbolmening som kan tolkas olika, beroende på 

kulturell och social bakgrund samt andra associationsbanor. I exemplet med boken ovan 

skulle denna kunna konnotera till kunskapshämtning och visdom (Hall 1997).  

Situationskomedin har, som tidigare beskrivits, rötter i satiren och därmed också en 

egen agenda för förmedlandet av budskap. Budskapet förmedlas oftast inte direkt utan vävs 

oftast in och finns i de underliggande strukturerna. Detta gör att MCDA lämpar sig särskilt 

bra för att studera situationskomedier då analys sker i flera nivåer (Machin & Mayr 2012). 
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Värt att poängtera är också att MCDA är en kvalitativ metod vilket innebär att resultaten 

kommer tolkas utefter min egen bedömning. Detta kommer givetvis att ske så systematiskt 

och noggrant som möjligt samt utefter metodens ramar för att analysen ska bli så objektiv och 

korrekt som möjligt. 

 

5.2  Tillvägagångssätt 

En kvalitativ studie kräver initialt närläsning av materialet, så också vid denna studie. 

Materialet närlästes vid ett flertal tillfällen och anteckningar fördes vid samtliga tillfällen som 

med tiden reviderades. Vidare så påbörjades inläsning av, för ändamålet, passande teorier och 

tidigare forskning, samt även metodbeskrivning. Dessa trattades sedan ned till de mest 

relevanta och resulterade i de tidigare redogjorda teorier respektive tidigare forskning.   

 För metodappliceringen kommer Richard Dyers fyra (4) definitioner av representationer 

användas (se representationer 3.1). Dessa återges bland annat av Nick Lacey (1998) i Image 

and representation – Key concepts in Media Studies. Dessa kommer att användas som 

riktlinjer för själva analysen och kommer att utvecklas och behandlas utefter metodens ramar. 

Det är min bedömning att det är rimligt och fullt möjligt att använda Dyers 

representationsdefinitioner genom en MCDA, med bakgrund av mitt valda materials art. Detta 

kommer därefter att vävas in med de begrepp som beskrivits i kapitel 5.1, vilka är: Lexikala 

val, Narrativa processer, Interdiskursivitet och semiotiska resurser såsom färgsättning, 

kameravinklar, kroppsspråk och design. Som tidigare beskrivits så är dessa begrepp ”russinen 

ur kakan” och det är min bedömning att dessa kommer passa uppsatsen bäst, detta främst med 

hänseende till mitt valda material (rörlig bild), men också till syftet. Dessa är noggrant utvalda 

för att ge analysen optimala förutsättningar och därmed optimera resultatet. 

6. Materialurval 
I detta avsnitt presenteras övergripande det material som använts, samt vilket urval som 

gjorts. 

6.1  Different Strokes 

Different Strokes sändes 1978-1986, största delen av perioden via NBC (1978-1985 och i 

ABC 1986). Handlingen utspelar sig i New York där två barn, Arnold och Willis, från fattiga 

förhållanden och av afro-amerikansk härkomst, adopteras av den rika Phillip Drummond som 

bor i en väldigt stor takvåning. Vi får följa deras liv, både hemma och i skolan, där de på 
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klassisk situationskomedimanér, ställs inför en rad olika problem som behöver lösas. I serien 

förekommer också, om än sporadiskt, Kathy som är en rullstolsburen vän och sedermera 

klasskamrat till Arnold. Skildringarna av Kathy kommer utgöra huvudfokus för analysen i 

denna situationskomedi. 

 

6.2  Speechless 

Speechless sändes första gången 2016, via ABC, och är i skrivande stund fortfarande aktiv. 

Handlingen utspelar sig i familjen DiMeos hektiska liv där alla medlemmar i familjen har en 

tydlig roll. Maya som är mamma i familjen har stenhård attityd och låter ingen sätta sig på 

henne eller hennes familj. Jimmy som är pappa i familjen är mer tillbakadragen och verkar 

inte bry sig så mycket om vad andra tycker. De tre barnen i familjen är också väldigt olika. 

Dylan, som är en sportig tjej som älskar att tävla. Ray, som är familjens moraliska kompass 

och den eftertänksamma. Äldste sonen JJ är en rullstolsburen high-school elev med cerebral 

pares (CP). JJ använder sig av en tavla med ord för att kommunicera, som han pekar på med 

en laserpekare som är fäst runt huvudet. Han har inga kognitiva begränsningar till följd av sin 

CP-skada, utan ”är helt med i matchen”. Detta är något som skaparen och producenten Scott 

Silveri använder medvetet för att skapa olika poänger. Scott har för övrigt vuxit upp med en 

bror som har en funktionsnedsättning (Easterseals u.å.). Från och med avsnitt två så återfinns 

även JJ’s assistent Kenneth som är anställd av skolan och hjälper JJ bland annat med att läsa 

av tavlan med ord. 

 

6.3  Urval 

Materialet är övergripande (själva situationskomedierna) valda med ett målinriktat urval, eller 

som Bryman (2012, s. 419) kallar det, teoretiskt urval. Detta innebär att objekten har en 

anknytning till eller på annat sätt är berörda av syftet för uppsatsen, och förväntas kunna ge 

svar på densamma (Ibid). Different Strokes och Speechless är därmed valda då PMF finns 

representerade i serierna, vilket är en förutsättning för studien. Ett målinriktad urval är sedan 

också applicerat på avsnitten ur Different Strokes som är valda utefter Kathys medverkan, 

vilket endast är vid fyra olika avsnitt under fyra olika säsonger, från säsong 3 - 6, en (1) gång 

per säsong. Ur Speechless så har avsnitten valts med ett slumpmässigt urval från säsong 1, det 

vill säga att fyra avsnitt är randomiserat utvalda. JJ återfinns i samtliga avsnitt och därmed 

behöver ingen hänsyn tas till huruvida han medverkar eller ej. Det är min bedömning att 

skillnaderna i urvalsmetod för avsnitten inte skapar något problem då andelen (100%) av de 
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avsnitt som Kathy medverkar i funnits med i urvalsprocessen, vilket är detsamma för JJ. 

Scenerna ur respektive avsnitt som är utvalda för djupare analys är valda med ett målinriktat 

urval, utefter min bedömning att dessa är centrala för hela avsnittet och därmed speglar en 

representativ bild av detsamma. En scen bedöms som central om den speglar det övergripande 

temat i avsnittet, samt/eller en händelse där det är möjligt att föra en intressant diskussion. 

Samtliga analyserade avsnitt finns tillgängliga via streamingsajterna Viaplay.se (Speechless 

2018) respektive Dailymotion.com (Different Strokes 2018).  

 Nedan följer en förteckning över vilka avsnitt som valts ut. De första två siffrorna 

indikerar vilken säsong avsnittet är hämtat ifrån och de efterföljande två siffrorna indikerar 

vilket avsnitt det är från respektive säsong.  

 

Different Strokes:  

0309 Count your blessings  

0411 Kathy 

0519 Hall Monitor  

0624 Kathys Olympics 

  

Speechless:  

0101 P-i Pilot 

0109 Sled H-o Hockey  

0114 V-a-l Valentine’s D-a Day  

0121 P-r Prom 

7. Analys och resultatredovisning 
I detta avsnitt avses först att analysera respektive avsnitt och scen separat, därefter följer en 

sammanfattande analys av de fyra avsnitten från respektive situationskomedi. Dyers 

definitioner av representation kommer, som tidigare nämnt, användas tillsammans med 

begrepp från MCDA som verktyg i analysen, Dyers sista definition kommer presenteras under 

den sammanfattande analysen i slutet av respektive situationskomedirubrik. Därefter följer en 

komparativ analys av de båda situationskomedierna. Namnen på underrubrikerna till 

respektive situationskomedi är också namnet samt avsnittsnumret på själva avsnittet. I 

inledningen av varje avsnittsanalys följer en beskrivning av avsnittet som helhet. 

  

7.1 Different Strokes 

I inledningen av varje avsnittsanalys följer en övergripande beskrivning av avsnittet. I 

efterföljande stycke följer sedan beskrivning av den utvalda scenen och därefter själva 

analysen. Efter de fyra avsnittsanalyserna följer en sammanfattande analys.  
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7.1.1 0309 Count your blessings 
Avsnittet inleds med att Phillip, som är pappan i familjen, pratar i telefon med Kathys 

mamma som han planerar att träffa på lördagen. Samtidigt så kommer barnen hem från skolan 

och Phillip frågar hur skoldagen varit. Arnold säger att det var hemskt för att han blivit retad 

för att han är kort. Phillip och syskonen försöker trösta Arnold och säger att han kommer att 

växa till sig men att han måste ge det lite tid. De beslutar sig för att träffa en endokrinolog 

som ska tala om hur lång Arnold kommer att bli. Detta resulterar i att Arnold blir mycket 

besviken eftersom läkaren berättar att han troligtvis inte kommer att bli normallång. Phillip 

ringer då tillbaka till Kathys mamma och ber henne ta med Kathy så Arnold och hon får 

träffas.  

 Den utvalda scenen utspelar sig när Kathy och Arnold träffas för första gången. Kathy 

och hennes mamma ringer på dörrklockan och Arnold öppnar. Kathy hälsar glatt från sin 

rullstol men Arnold ser ut som att han sett ett spöke. Han står helt förstummad tills Kathy 

återigen hälsar, då ber han dem komma in. Phillip och Kathys mamma går ut och Arnold och 

Kathy sitter och pratar ensamma. Kathy säger att hennes balettklass skulle kunna dansa 

Svansjön i den stora takvåningen. Arnold undrar om och hur det skulle vara möjligt för Kathy 

att dansa balett. Kathy svarar att hon dansar inuti huvudet. Arnold berättar för Kathy att han 

fått veta att han inte kommer bli normallång. Kathy säger att hon förstår att det måste vara 

tufft, därefter visar hon honom en teckning hon gjort över ett hus. Hon säger att hon ska bli 

arkitekt och designa tillgängliga hus och tillägger sedan att de flesta hus inte har ramper idag. 

Arnold svarar att det måste vara svårt att vara handikappad. Kathy ryter ifrån och säger att 

hon inte alls är handikappad, utan ”handikapabel”. Han ber om ursäkt och frågar om hon vill 

titta på hans modelltåg. Hon svarar ja och Arnold tar några snabba steg mot trappan och säger 

att tåget finns på övervåningen. Han stannar upp halvvägs framme vid trappan och går 

tillbaka till Kathy. Han ber om ursäkt igen och säger att han glömde bort att hon satt i rullstol. 

Detta är något som Kathy tar som en stor komplimang och säger att det var det finaste han 

kunde säga till henne. Han börjar återigen beklaga sig över att han är kort och säger att även 

när han är vuxen så kommer folk att titta ner på honom. Kathy säger att hon förstår, men 

tillägger att hon skulle göra vad som helst för att ”få vara en kort svart kille, som kan 

springa”. Det blir tyst några sekunder och Arnold tittar skamset på Kathy. 

 I den utvalda scenen så finns det ett flertal lexikala val samt intressanta interdiskursiva 

processer som är värda att lägga märke till och resonera kring, vilket knyter an till Dyers 

första definition. Kathys nämner sin balettklass för Arnold, som tittar frågande på henne och 

undrar hur balett fungerar för en i hennes situation. Balett är något som i vanliga fall inte 

förknippas med PMF, därav blir det både en komisk kontrast och något som får en att reagera 
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eftersom det avviker från normen. Ytterligare ett lexikalt val som görs är att ordet 

handikappad används tillsammans med handikapabel, som en sorts dikotomi. Detta skapar en 

sorts interdiskursivitet där två olika sätt att samtala om samma ämne har helt olika bakgrund 

och värderingar. Handikappad, som tidigare redogjort för (se kapitel 2.2) avser en förlegad 

och negativt laddad diskurs kring PMF. Handikapabel avser, den nu mer vedertagna, 

diskursen om PMF som mer kapabla till att klara av saker, trots sin funktionsnedsättning. Det 

är här viktigt att ha i bakhuvudet att situationskomedin är från mitten på 80-talet, vilket tyder 

på att diskursen och samhällets syn på PMF var annorlunda. Även när det gäller 

scenbakgrunden, så återfinns flera tecken på att serien är relativt gammal. Förutom 

videokvaliteten på själva klippen så återfinns flertalet möbler som vi idag skulle referera till 

som gamla och i vissa fall kult. Även karaktärernas frisyrer och klädval tyder på att scenen 

inte utspelar sig i nutid. Det går att finna vissa semiotiska resurser som kan konnotera till att 

PMF skulle vara i behov av hjälp och stöd, exempelvis så hjälper Arnold till att knuffa runt 

Kathys rullstol i lägenheten även fast hon är kapabel att ta sig fram på egen hand (se figur 1). 

 
Figur 1. (Different Strokes, avsnitt 9 av säsong 3) 

Det finns här en underliggande diskurs om att leva med en funktionsnedsättning skulle vara 

det värsta som kan hända en människa. Detta visar sig bland annat genom att, som avsnittets 

namn antyder; ”count your blessings”, vilket översatt betyder att man ska vara nöjd med det 

man har och inte ta saker för givet – det finns de som har det värre. Det visar sig också genom 

att tycka-synd-om-perspektivet flyttas från Arnold till Kathy, vilket också är det uppenbara 

målet och avsikten med avsnittet. Kathy, som bland annat säger att hon ”skulle göra vad som 

helst för att få vara en svart kille som kan springa” (Different Strokes, avsnitt 9 av säsong 3), 

fungerar därmed som en sorts ögonöppnare och perspektivgivare för Arnold.  
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7.1.2 0411 Kathy 
Avsnittet inleds med att Arnold kommer hem från skolan och berättar att han har fått 

huvudrollen i en pjäs de ska sätta upp i klassen. Arnold är tveksam till rollsättningen, där han 

ska spela Abraham Lincoln, och orolig för att hans klasskamrater ska skratta åt honom på 

scenen. Kathy kommer över och lyckas övertala Arnold att vara med i pjäsen och lovar också 

att komma och titta på uppträdandet. Under avsnittet så börjar Arnold och Kathy bråka när 

Arnold går över gränsen med en privat fråga. Det är denna scen som kommer analyseras mer 

noggrant.  

 Den utvalda scenen utspelar sig hemma hos Drummonds, när Kathy hjälper Arnold att 

läsa in sina repliker till pjäsen. Kathys mamma har bett Phillip fråga Arnold om han kan 

försöka få Kathy att bli mer positivt inställd till att gå mer, och använda sina kryckor. Arnold 

säger att han ska göra ett försök. När Arnold väl frågar Kathy om detta blir hon väldigt 

förnärmad och säger att han inte alls har med detta att göra. Hon lägger också till att 

allmänheten retar och gör narr av henne när hon använder kryckorna. Kathy blir så arg att hon 

ropar på sin mamma, som är och pratar med Phillip i ett annat rum. Mamman kommer och 

Kathy säger att hon vill att de åker hem. I ilskan så säger hon till Arnold att hon tycker att 

hans skådespel är värdelöst och att folk kommer att skratta åt honom när han står på scenen. 

Mamman ber om ursäkt till Arnold och säger att Kathy inte menade det hon sa, därefter åker 

de hem.  

 I den utvalda scenen förekommer, enligt Dyers första definition, semiotiska val som kan 

konnotera till ett par stereotypa föreställningar om PMF. Arnold, som själv inte är lång, står 

framåtlutad med händerna på knäna när han pratar med Kathy (se figur 2). Detta kan 

konnotera till ett förminskande och reducerande av PMF till att ha svårt att förstå och därmed 

bli daltade med, som ett barn (Sutherland 1981). 

 
Figur 2. (Different Strokes, avsnitt 11 av säsong 4) 
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Det finns också lexikala val som kan konnoteras till vissa problematiska föreställningar om 

PMF. Bland annat i följande dialogväxling, som sker direkt efter bilden i figur 6. 

 
Arnold: ”Don’t you ever want to get out of your wheelchair and go to school without any 

help?” 
Kathy: ”That’s the reason they are puttin in ramps and elevators. Don’t you know 
anything, dummie?” 
Arnold: ”But Kathy, what about the places that dont have ramps? Don’t you wanna be 
able to go anywhere without your chair?” 
Kathy: ”When I need your help I’ll ask for it”  
(Different Strokes) avsnitt 11 av säsong 4 

 

Ur denna dialog antyder Arnold att det skulle vara mycket bättre att gå än att sitta i rullstol. 

Även här förekommer en interdiskursiv process som är av liknande karaktär som i föregående 

avsnitt, vilket dialogen ovan speglar på ett relativt tydligt sätt. Det är tydligt att serien anser 

att det är av högre värde att vara normfungerande än rullstolsburen. Samtidigt så brottas den 

diskursen med Kathys egna åsikter som är av motsatt karaktär. Hon försöker få Arnold (och 

indirekt tittarna/mottagarna) att förstå att det inte är lika med jordens undergång att använda 

rullstol dagligen. Situationskomedier och satirisk kommunikation som ämnar spegla hur det 

aktuella samhället såg ut, därmed får vi en inblick i hur pass (o)tillgängligt samhället var vid 

den tiden. Här återfinns liknande scenbakgrundsdiskussion som i föregående avsnitt då scenen 

utspelar sig på exakt samma plats under samma förutsättningar.  

I den utvalda scenen finns också tydliga exempel på klassiska stereotyper, vilket är 

Dyers andra definition, av PMF. Däribland att funktionsnedsättningar är något som ses som 

en sjukdom, något som skulle behöva botas (Jaeger & Bowman 2005). Själva 

funktionsnedsättningen i sig ”botas” inte för att Kathy börjar gå med kryckor, men den 

stereotypa bild av henne som ”rullstolsbunden” suddas ut. Scenen avslutas med att Kathy 

stormar ut ur lägenheten uppenbart upprörd över Arnolds fråga. I avsnittets avslutning får vi i 

alla fall se Kathy ta ett par steg med kryckorna för att motivera Arnold att genomföra pjäsen. 

Detta är enligt min bedömning en viktig del av analysen, även om den ligger utanför den 

valda scenen, då den speglar att serien ser Arnolds åsikter och ståndpunkt som överordnad 

och vinnare i den interdiskursiva debatt som beskrivits ovan. Det är därmed uppenbart att 

tonvikten i avsnittet tydligt ligger på att Arnold ska lyckas, snarare än att säkra och bevara 

Kathys integritet.  
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7.1.3 0519 Hall monitor 
Avsnittet inleds med att Kathys mamma kommer hem till Drummonds med en tårta för att fira 

att Kathy börjat i en allmän skola. Arnold och Kathy kommer hem strax efter och alla frågar 

hur Kathys första dag var i den nya skolan. Hon säger att den var kass för att alla de andra 

eleverna behandlade henne illa eftersom hon sitter i rullstol. Efter övertalning så går Kathy 

med på att gå tillbaka till skolan nästa dag, där hon blir utsedd till ordningsman. Arbetet som 

ordningsman går bra men hon skapar sig inga direkta vänner genom detta. Hon är stenhård 

och delar ut anmärkningar till höger och vänster för minsta lilla snedsteg som eleverna gör. 

Dessa anmärkningar för hon också lista på, en lista som presenteras dagligen inför klassen. 

 Den utvalda scenen utspelar sig i Kathy och Arnolds skola och tar vid när Kathy i slutet 

av skoldagen ska presentera listan över de namn som fått anmärkningar under dagen. Tidigare 

under dagen så har Kathy presenterat en lång lista med namn på elever som fått anmärkningar 

under förmiddagen. Arnold och Kathy sitter bredvid varandra och Arnolds kompisar sitter i 

raden bakom dem. De båda kompisarna ignorerar Arnold när han vänder sig om och försöker 

prata med dem. Detta på grund av de anmärkningar som de fått, men inte Arnold, eftersom 

Arnold är vän med Kathy. Arnold säger då till Kathy att det är hennes fel att inte hans vänner 

pratar med honom och att han ska skaffa en hund istället, eftersom hundar i alla fall är lojala. 

Kathy frågar läraren om det inte är dags för listan med anmärkningar. Läraren suckar lite, 

men går med på att Kathy får presentera listan. Kathy rullar fram och börjar läsa upp listan, 

som förvånansvärt nog inte består av några namn alls. Istället så säger Kathy att den enda som 

fått en anmärkning idag är hon själv och säger samtidigt att hon slutar som ordningsman. 

Klassen börjar applådera. Samtidigt som läraren försöker tysta ner applåderna säger Arnold 

att han inte menade att hon skulle sluta, bara tagga ner lite. Kathy säger att hon inte bara ska 

sluta som ordningsman utan i hela skolan. Hon säger att hon ska gå tillbaka till sin gamla 

skola där hon blev uppskattad och respekterad. Läraren frågar om hon verkligen är säker på 

att det är det hon vill, vilket hon är. Arnold kommer då fram och börjar berätta en historia om 

Kathy för att försöka få henne att stanna kvar. Han säger till klassen att han förstår att de mest 

ser Kathy som en tyrannisk ordningsman efter alla anmärkningar hon delat ut, men han 

tillägger snabbt att under det skalet så finns ett hjärta av guld. Han förklarar för klassen att 

Kathy är lite tillknäppt eftersom att hon är ny i klassen, samt att hon känner sig annorlunda. 

Arnold intygar att hon inte är annorlunda. Han säger att Kathy är en av hans bästa vänner och 

att han älskar henne. Därefter försöker han få klassen att vilja att hon ska stanna kvar som 

ordningsman, vilket inte får någon respons alls hos klassen. Kathy säger att hon varken 

behöver klassens applåder eller sympatier och tillägger sedan att eftersom de var så glada över 

att hon skulle sluta så kommer hon inte det. Hon säger slutligen att hon även kommer stanna 
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kvar som ordningsman, vilket resulterar i djupa suckar från klassen. Kathy tillägger dock att 

hon ska försöka tagga ner lite, vilket tas emot positivt av klassen. 

 De lexikala val, som också härrör till Dyers första definition av representation, som görs 

i den här scenen är intressanta ur flera aspekter. När Arnold ska försvara Kathy för klassen så 

konstaterar han att hon inte alls är annorlunda, utan i själva verket en av hans bästa vänner. 

Här konnoterar ordet annorlunda till en diskurs om något som är oönskat, sämre och något 

som man helst av allt vill undvika att vara. Det finns även semiotiska resurser här som kan 

konnotera till att Arnold verkligen vill få klassen att förstå att han menar allvar med det han 

säger. Han står bredvid Kathy och håller ut armarna nedåt riktade mot henne, i en sorts 

hyllningsposition (Se figur 3). Detta görs troligtvis för att vi förstår att han menar allvar med 

det han säger och att han verkligen tycker om Kathy.  

 
Figur 3. (Different Strokes, avsnitt 19 av säsong 5) 

Även i detta avsnitt råder liknande bakgrund som vid de tidigare avsnitten, dock så är 

skillnaden att scenen (och i princip hela avsnittet) nu utspelas i Kathy och Arnolds skola. 

Detta ser vi på bland annat på de rekvisita som finns, samt att scenen tar plats i ett klassrum 

och följer därefter en skoldags normala gång. Här återfinns återigen liknande interdiskursiva 

debatt som i tidigare avsnitt. Arnold försöker försvara Kathy och intygar för klassen (och 

tittarna) att hon inte alls är annorlunda. Detta är det dock ingen som påstått tidigare utan 

uttrycks först av Arnold. Detta kan vid första anblicken ses som en vänlig gest i syfte att 

försöka normalisera Kathy och hennes funktionsnedsättning. Vid en djupare analys kan detta 

dock visa på att Arnold, och i viss mån hela serien, egentligen anser att Kathy är annorlunda, 

annars skulle han aldrig använt detta som argument. Annorlunda står alltid i kontrast till det 

som anses normalt, vilket också är det som i viss mån definierar vad som är annorlunda. Det 

som inte passar in i normen för att vara normalt, anses därmed som annorlunda. Denna 

diskurs är en viktig del av hur PMF representeras och avbildas (Darke 2004). Att vara 
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annorlunda och att det annorlunda skulle vara något negativt är en vanligt förekommande 

stereotyp.  

 

7.1.4 0624 Kathy’s Olympics 
Avsnittet inleds med att Kathy visar ett TV-inslag från ”the national wheelchair games” för 

klassen. I inslaget ses några i rullstol köra 100 meter på en friidrottsarena. Klassen beslutar att 

försöka samla in pengar åt dessa spel genom att sälja biljetter till själva tävlingarna. Under 

resterande del av avsnittet får vi därefter följa klassen som håller på att planera ett 

insamlingsparty för de par som säljer mest biljetter till tävlingarna. Arnold och Kathy planerar 

att sälja mest biljetter så de får gå tillsammans på partyt. De som säljer mest biljetter blir Lisa, 

en populär tjej i klassen, och Arnold. Detta leder till att Kathy helt plötsligt inte har någon dejt 

till partyt. Arnold mutar därför sin kompis Robbie med sex (6) dollar för att gå som Kathys 

dejt, eftersom ingen annan vill. Kathy blir jätteglad när Robbie frågar om de kan gå 

tillsammans och hon ser mycket fram emot detta, framförallt eftersom hon inte tänkt delta 

över huvud taget eftersom hon inte hade någon dejt.  

 I det här avsnittet finns en kort men utmärkande dialogsekvens från en tidigare scen 

som kommer ingå i analysen, tillsammans med den utvalda scenen som beskrivs i nästa 

stycke. Den korta dialogsekvensen inger också viss bakgrund till den valda scenen. Dialogen 

är mellan Robbie och Arnold, där Robbie förklarar att han är glad att han bjudit ut Kathy. 

Arnold säger att han kan sluta låtsas för Kathy inte är i närheten. Han lägger till att det inte 

blir någon övertid på de sex dollar Robbie blivit lovad. Robbie säger att han verkligen gillar 

att umgås med henne. Arnold svarar ganska nonchalant att det är jättebra och börjar därefter 

prata om något annat som han anser viktigare.  

 I den utvalda scenen, som utspelar sig hemma hos Drummonds, så får vi följa klassen 

under den avslutande delen av insamlingspartyt. Robbie och Kathy har haft det väldigt trevligt 

under kvällen, trevligare än Robbie trott på förhand. Kathy ombeds säga några ord där hon 

tackar för allas hårda arbete och för alla pengar som de samlat in. Hon lägger också till att det 

är en av de bästa dagarna i hennes liv, av flera orsaker, och blinkar till Robbie som står bakom 

henne. Därefter återgår partyt och alla börjar mingla runt och dansa. Robbie tar Arnold lite åt 

sidan och säger att han inte behöver betala honom för att han bjudit ut Kathy eftersom han har 

haft det så trevligt. Arnold frågar honom, som om han antyder att Robbie slagit i huvudet eller 

något, om han ätit av punschen? Robbie säger att han verkligen menar det, han vill inte ha 

betalt. Kathy, som precis då rullat förbi, råkar höra detta och blir rasande på Arnold. Hon 

vrålar att hon hatar honom och försöker köra över honom med rullstolen. Arnold ber om 

ursäkt och säger att han visste att det var en dum idé, men att han verkligen ville att hon skulle 
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vara där. Kathy säger att hon inte ville ha en dejt på det där sättet, utan att någon verkligen 

skulle bjuda ut henne för att de verkligen ville. Robbie kommer fram och försöker övertala 

Kathy att han verkligen menar att han har haft det trevligt och att han inte vill ha Arnolds 

pengar. Arnold menar att Robbie aldrig skulle tacka nej till sex (6) dollar annars. Kathy 

reagerar irriterat på att hon bara är värd sex dollar som dejt. Robbie frågar Kathy om hon inte 

har haft trevligt under kvällen, innan hon fick reda på allt om mutan. Kathy svarar att hon har 

haft trevligt. Arnold ber därefter återigen om ursäkt och undrar om det är nåt han kan göra för 

att gottgöra Kathy. Kathy säger att det är en sak och ber honom stå still där han är. Arnold gör 

som han blir tillsagd och står still. Kathy kör sedan över hans fot med sin elektriska rullstol 

och säger därefter belåtet att hon mår mycket bättre nu. 

 I den korta dialogen mellan Robbie och Arnold så finns en hel del konnotationer att 

hitta. Arnold säger att Robbie inte behöver låtsas att han gillar Kathy eftersom hon inte var i 

närheten just då. Detta konnoterar till att ingen skulle kunna gilla någon med Kathys 

förutsättningar. När Robbie påpekar att han verkligen menar det så får han ett ganska ignorant 

och ointresserat svar tillbaka av Arnold. Detta kan tolkas som att Arnold inte tror Robbie och 

orkar därför inte bemöda sig med ett vettigt svar.  

Vad gäller själva scenen så finns det även här ett par, och till viss del liknande 

konnotationer. En liknande konversation som i dialogsekvensen tidigare äger rum i den 

utvalda scenen. Robbie försöker övertyga Arnold om att han verkligen gillar att umgås med 

Kathy, och inte vill ha betalt. Arnold antyder då att Robbie skulle vara påverkad av punchen 

som han skulle ha ätit. Denna återupprepning som Robbie tvingas göra för att övertala Arnold  

kan tolkas som att Robbies åsikter och känslor gentemot Kathy verkligen anses osannolika. 

Detta kan i sig kan konnotera till den stereotyp av PMF som någon att tycka synd om och som 

varelser som inte har känslor eller kan uppleva kärlek (Chance, 2002). Bland de semiotiska 

resurserna kan vi hitta ett par som sticker ut. Efter Kathy tackat alla för deras hårda arbete 

med insamlingen så säger hon att partyt varit en av de bästa kvällarna under hela hennes liv, 

hon kastar därefter en blick på Robbie som står bakom henne. Det går ett litet ”åhh..” genom 

publiken, vilket antyder att publiken tycker det är gulligt och fint att Kathy uppskattar en dejt 

på det sättet och så pass mycket. Den interdiskursiva process som existerar i avsnittet handlar 

övergripande om huruvida PMF skulle vara ”odejtbara” och i viss mån oälskbara. Det går 

även att hitta försök att vända på denna diskurs, exempelvis genom att Robbie säger att han 

inte vill ha betalt, som Arnold lovat honom. Detta kan tolkas som ett försök att normalisera 

PMF i syfte att få de att framstå som mer humana och som en verklig del av gruppen (Ibid).  

Vidare så syns en flicka till vänster i bild som har huvudet lutat på sned och tittar på 

Kathy (se figur 4). Detta kan konnotera till att flickan anser det gulligt att även en person i 
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rullstol uttrycker den sortens glädje över en dejt. Det är naturligtvis svårt att med säkerhet slå 

fast men det troliga är, med bakgrund av den stereotypa uppfattningen/föreställningen att 

PMF har förståelseproblematik och anses asexuella och oförmögna till kärlekssamliv, att 

flickan inte skulle ha lagt huvudet på sned om det varit någon av hennes normfungerande 

klasskamrater som uttryckt samma känslor (Jaeger & Bowman, 2005; Sutherland 1981).   

 
Figur 4. (Different Strokes, avsnitt 24 av säsong 6) 

Stereotypen av PMF som någon det är synd om och någon som behöver bli omhändertagen är 

något vi ser genomgående i avsnittet, tydligast där Kathy inte tros kunna hitta en egen dejt till 

festen på egen hand. Denna stereotyp, kombineras ofta med den om att PMF skulle tycka 

synd om sig själva och bara behöver gaska upp sig lite, för att lösa sina problem. Detta är en 

stereotyp som medier ofta avbildar (Jaeger & Bowman 2005, s. 98). Kathy tycker till viss del 

synd om sig själv när det inte är någon som vill gå med henne på partyt, men gör inte heller 

särskilt mycket för att lösa problemet, utan accepterar utan förbehåll ensamheten. Denna 

totala uppgivenhet kan tolkas som en spegling av det sätt som PMF behandlas av samhället 

genom olika stereotyper och fördomar.  

 

7.1.5 Sammanfattning 
I serien förekommer flertalet lexikala val, i enlighet med Dyers första definition, som kan 

konnotera till diverse olika stereotypa föreställningar om PMF. Det är återigen viktigt att 

betona att dessa förekommer i ett format där satir är ett genomgående element och bör därför 

behandlas därefter. Kathys medverkan i serien fungerar som en katalysator för att få avsnitten 

att ta sig framåt och ofta för att få Arnold att må bättre, vilket är huvudavsikten i det första 

analyserade avsnittet (se 7.2.1). Flertalet av de vanligaste stereotyperna av PMF förekommer i 

serien, såsom den om PMF som någon som omgivningen tror har svårt att förstå och blir 
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behandlad som ett barn (se 7.2.2). Att vara annorlunda och se annorlunda ut har länge varit 

tabu och ansetts som något negativt. Detta lyfts bland annat fram i Hall Monitor avsnittet (se 

7.2.3) där Arnold förklarar för klassen att Kathy inte alls är annorlunda utan försöker 

normalisera Kathy och hennes situation. Det är min bedömning att för att detta argument ska 

ha någon verkan så behöver det dock ha funnits en grundtanke om att hon har varit, och vi 

viss mån är, annorlunda. Samtidigt så finns det en, kanske något mer ytlig, positiv aspekt av 

detta där Arnold försöker normalisera Kathys situation och förflytta fokus från 

funktionsnedsättningen till människan. Vad gäller Dyers sista definition, som handlar om 

huruvida sändarens budskap är det som mottagaren faktiskt tar emot, så är detta väldigt svårt 

att fastslå eftersom frågor då behöver ställas till både sändare och mottagare, vilket ligger 

långt utanför denna uppsats ramar. Inga intervjuer eller liknande dokument som kan ge någon 

form av indikation har, efter noggranna efterforskningar, hittats. 

Sammanfattningsvis så lyfter serien, genom interdiskursiva processer, stereotyper och 

fördomar ur flera aspekter och behandlar dessa med olika lexikala och semiotiska val, som 

resulterar i olika typer av mer eller mindre stereotypa representationer av PMF. Dessa 

stereotyper existerar till följd av omgivningens attityder och beteende gentemot PMF, vilket 

är något som är genomgående för hela uppsatsen. Serien försöker i viss mån normalisera 

Kathy och hennes funktionsnedsättning, vilket görs på ett relativt bra vis. Dock så är min 

bedömning att serien överlag representerar PMF på ett överhängande stereotypt vis, där flera 

negativa karaktärsdrag och föreställningar lyfts fram och ges, i mitt tycke, onödigt stort 

utrymme. 

 

7.2 Speechless 

I inledningen av varje avsnittsanalys följer en övergripande beskrivning av avsnittet. I 

efterföljande stycke följer sedan beskrivning av den utvalda scenen och därefter själva 

analysen. Därefter följer en kort sammanfattande analys. Vad gäller namnet på respektive 

avsnitt, som kan vid första anblicken uppfattas som någon sorts felskrivning, så kommer detta 

nu förklaras och analyseras. De lexikala val som görs i varje rubrik av avsnitten där orden 

skrivs avstavade med streck emellan, konnoterar till det sätt som avläsningen av den tavla JJ 

använder sig av för att kommunicera. JJ pekar på ett ord/bokstav i taget och därmed blir 

orden, tills den som läser av förstått vad som avses, avstavade. Att skaparen redan i avsnittens 

namn gör detta lexikala val skapar vid första anblicken lite förvirring. Men efter att 

mottagaren sett ett par avsnitt så står det klart att det är JJ som säger och namngett avsnitten. 
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Detta kan tyda på ett försök till normalisering av sättet som JJ kommunicerar på samt att 

mottagaren ska förstå att det är JJ som är seriens huvudperson. 

 

7.2.1 0101 P-i Pilot 
Under avsnittet får vi följa familjen som beslutar sig att flytta till ett ganska förfallet hus för 

att komma närmare en skola som ska passa JJ bättre. I skolan ska han få en personlig assistent 

som hjälper honom, främst med att läsa av tavlan med ord. Temat genom hela avsnittet är 

tydligt att familjen försöker göra allt för att tillvaron ska bli så bra som möjligt för JJ. 

Den valda scenen utspelar sig första gången JJ ska träffa sin nya klass. Han har sin nya 

och kortvariga assistent Jennifer (som han starkt ogillar) med sig som läser av tavlan och 

pratar för honom. Läraren, som är en man i 35 års åldern, och hela klassen, en grupp på 

uppskattningsvis 25 elever, blir mycket överexalterade när JJ kommer in i klassrummet. 

Läraren ber alla elever ställa sig upp och applådera hans entré, vilket han några sekunder 

senare kommer på kan vara kränkande, eftersom JJ inte själv kan stå upp. Han ber då snabbt 

alla sätta sig ner igen. Vidare försöker han inleda ett samtal med JJ och försöker få fram att de 

aldrig haft någon som honom i klassen tidigare. Han snubblar på orden och vet inte vad han 

ska kalla JJ (funktionsnedsatt, rullstolsburen osv.) så han omformulerar sig och säger istället 

att de aldrig haft någon hos sig som ”är längre än oss när han sitter ner, än när vi andra står 

upp” (Speechless, avsnitt 1 säsong 1). Läraren ropar sedan fram Zachary, en elev från andra 

bänkraden, som håller i en skylt. Läraren fortsätter och säger till JJ att Zacharys kusin är döv, 

så han förstår hur JJ har det. Zachary håller upp skylten som det står ”JJ for president2” på. JJ 

hävdar det orimliga i att vilja ha honom som ordförande när de inte känner honom. Läraren 

kontrar snabbt med att det inte är nödvändigt eftersom han är en inspiration. Detta gör han 

samtidigt som han lägger händerna på knäna och böjer sig framåt. JJ blir arg och säger att han 

ska ”ät en påse med…” sen ändrar sig assistenten när hon ser följande ord JJ pekar på och 

säger istället att han är smickrad och ska tänka på saken. 

För att knyta an till Dyers första definition av representation, där de lexikala val och 

semiotiska resurser är framträdande, så kan lärarens nedlåtande och barnsliga ton, samt det 

faktum att han lutar sig framåt med händerna i knät (se figur 5), ses som både en lingvistisk 

och semiotisk konnotation till att funktionsnedsatta uppfattas av omgivningen att ha 

förståelseproblematik, vilket är en vanligt förekommande stereotyp (Sutherland 1981). 

                                                
 2 President i detta fallet anspelar på svenskans ”ordförande”, något som görs tydligt i Viaplays textning av 

serien. Vidare kommer den svenska frasen användas. (Senare i avsnittet framkommer det att skylten anspelar på 
ordförandeposten i elevrådet). 



 31 

 
Figur 5. (Speechless, avsnitt 1 säsong 1) 

Vad gäller det tidigare nämnda citatet; ”är längre än oss när han sitter ner, än när vi andra står 

upp” (Speechless, avsnitt 1 säsong 1), så existerar det en självklar logisk denotativ förståelse 

över att en person som sitter ner sällan är längre än en person som står upp. Längre 

konnoterar till att läraren anser att JJ är en förebild och en bättre människa, snarare än den 

denotativa tolkningen som handlar om höjd i centimeter. Samtidigt som detta blir en klyftig 

analogi så uppstår en interdiskursiv process där diskursen om PMF som en inspiration, något 

som står i kontrast till satirens egen agenda att påvisa det orimliga i det lärarens överdrivna 

beteendet. Vad gäller de stereotypa representationerna, som är Dyers andra definition, så finns 

det ganska gott om de i min valda scen. Förutom exemplet ovan så finns delscenen där 

Zachary kommer fram med skylten och läraren säger att hans kusin är döv, så han förstår hur 

JJ har det. Även detta är en vanligt förekommande stereotyp, som tidigare forskning (se 

exempelvis Darke 2004), där PMF, oavsett vilket typ, klumpas ihop till en homogen grupp. 

Det kan också konnotera till att visa på att PMF endast umgås med varandra, som i ett 

parallellt samhälle (Jaeger & Bowman 2005; Morris 1991). Normfungerande personer som 

försöker sätta sig in och relatera, vilket oftast sker av välvilja, missar oftast målet. Liknelsen 

blir istället stereotyp och skapar både dålig stämning, men också en sorts stigma (vi och dom). 

Vad gäller de omständigheter som har att göra med scenbakgrunden så utspelar sig scenen i 

ett klassrum som för med sig vissa föreställningar, däribland en sorts maktordning mellan 

lärare och elever. Denna visar sig direkt i inledningen av avsnittet då läraren direkt tar 

kommandot när JJ kommer in i klassrummet. Hade scenen utspelat sig på en annan plats, 

exempelvis hemma hos JJ, hade det varit troligare med en dialog där inte läraren var ledande. 

 Vidare så säger läraren att JJ är en inspiration och att det är det enda som spelar roll. 

Detta är en av de vanligaste förekommande stereotyperna bland PMF idag. Benämningen 

supercrip förekommer i flera tidigare studier (se exempelvis Grue 2015; Zhang & Haller 
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2013) vilket åsyftar till att trots sin funktionsnedsättning så presterar personen över förväntad 

förmåga. Studier har dock visat att supercrip-stereotypen är den enda av de mest vanligt 

förekommande som kan upplevas av PMF som något positiv, dock inte entydigt positiv 

(Zhang & Haller, 2013). Att som PMF blir sedd som en inspiration så fort de lämnar hemmets 

väggar leder till låg självkänsla och självförtroende, vilket har en mycket negativ påverkan på 

deras samhällsinteraktion och välmående (Shakespear 2013; Sanders 2006). 

 

7.2.2 0109 Sled H-o Hockey 
Avsnittet inleds med att JJ har idrott i skolan där de spelar amerikansk fotboll. JJ lyckas fånga 

bollen och kör i full fart mot mål. Efter ett par meter vänder han sig om och upptäcker att 

ingen springer efter, utan börjar istället applådera och tar upp sina mobiltelefoner och börjar 

filma honom. Denna inledningsscen sätter temat för resten av avsnittet där JJ, som vill tävla 

på samma villkor som alla andra, bland annat prövar på att spela paraishockey3.   

Den valda scenen utspelar sig i familjens vardagsrum efter att JJ för första gången sett 

paraishockey spelas i ishallen. Tidigare i ishallen frågade JJ om han fick vara med och spela, 

vilket han fick. Pappa Jimmy lyckas dock kompromissa med coachen för laget så JJ får vara 

vattenansvarig, vilket Jimmy försöker framstå som en viktig kugge för laget. JJ blir då arg och 

åker därifrån. Väl hemma i vardagsrummet säger JJ att besöket i ishallen var precis som en 

repris (på den tidigare beskrivna) idrottslektionen. Han säger att Jimmy behandlar honom som 

en skör blomma. Mamma Maya kommer in i rummet och de berättar att de varit i ishallen och 

spelat paraishockey. JJ säger att han inte fick spela fast han ville. Maya blir då arg och säger 

att hon vill ha namnet på den som inte lät hennes son vara med. JJ pekar då med laserpekaren 

på Jimmy. Maya blir bestört och förstår inte varför han inte lät honom spela. Jimmy säger att 

han inte ville att JJ skulle bli skadad. JJ syskon kommer då in i rummet och Dylan säger att 

hon skadar sig jämnt när hon idrottar. Ray säger att alla skadar sig när de idrottar och undrar 

om det inte gäller JJ eftersom han är annorlunda. Maya undrar då om Jimmy tycker att JJ är 

annorlunda. Jimmy hävdar att han aldrig har sagt det men JJ kontrar snabbt med att han 

tydligt antydde det. Jimmy ber om ursäkt till JJ och ber samtidigt han och syskonen lämna 

rummet så han får prata ostört med Maya. Han säger då att han visst tycker att JJ är 

annorlunda. Maya undrar då hur pass annorlunda han var i jämförelse med de andra PMF som 

befann sig på isen. Jimmy säger att den enda skillnaden var att JJ är hans son. Vidare så frågar 

Jimmy om det är rimligt att JJ efter 20 operationer ska krocka runt i andra på en isrink. 

                                                
3 Paraishockey är det nya namnet på sporten som tidigare kallades kälkhockey (Paralympics 2018). I avsnittet så 
används termen sledhockey (slädhockey). Vidare kommer termen paraishockey användas. 
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Avslutningsvis så säger Maya att hela världen kommer försöka säga till JJ vad han kan och 

inte kan göra och att det är deras jobb som föräldrar att säga emot. Jimmy håller tillslut med.  

För att applicera Dyers första definition så kan scenen, ur en övergripande synvinkel, 

tolkas som att framställa Jimmy i dålig dager när han antyder att JJ är annorlunda. Hela 

familjen vänder sig emot Jimmy och menar att det är självklart att JJ ska få testa på en sport, 

där han kan tävla på lika villkor. De semiotiska resurser som används i scenen ser vi ett 

tydligt exempel på i figur 6 där Dylan står med armarna i kors och tittar uppfodrande på 

Maya. Detta kan, i västerländska kulturer, konnotera till beslutsamhet och bestämdhet i 

frågan. Syskonen står också placerade närmast JJ vilket är, tillsammans med deras uttalanden, 

en indikation på att de håller med JJ. Hade detta varit arrangerat på ett annat sätt samt med en 

annan scenbakgrund så hade dessa tydliga resurser uteblivit och mottagits/tolkats på ett annat 

vis.  

 
Figur 6. (Speechless, avsnitt 9 säsong 1) 

De språkliga resurserna som används återfinns i de lexikala val som görs. Termen annorlunda 

sticker här ut och får porträttera det avvikande och oönskade (se kapitel 4.2). Scenen väljer 

också att tydligt återge att Jimmy antytt att JJ är annorlunda. Detta kan ses som ett sätt att visa 

på hur PMF ofta blir bemötta i samhället. Scenen speglar också att de, till synes 

ouppmärksammade, omedvetna antydningar som normfungerande sänder ut vid möte med 

PMF inte är så osynliga som sändaren kan tro. Detta är också ett tecken på den relativt 

komplexa interdiskursivitet som existerar och speglar hela avsnittet. Det är också tydligt i de 

retoriska resurser som används att hela familjen är emot Jimmy i argumentationen.  

Enligt min bedömning finns det framförallt en särskild stereotyp som är värd att 

uppmärksamma i denna scen, nämligen den som avbildar PMF som en grupp som behöver 

extra beskydd och ofta lever i en så kallad skyddad verkstad (Sanders 2006). Detta hänger 
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också ihop med de låga förväntningar som ofta är ställda på PMF. Vid exponering av denna 

typ av stereotyp och fördom har studier visat att PMF ofta upplever att de har lägre 

självkänsla och inte heller i lika stor utsträckning når sin fulla potential (Ibid). Sändaren 

försöker i scenen ställa frågan huruvida det är rimligt att låta JJ spela paraishockey trots sin 

funktionsnedsättning. Vi får följa argumentationen som till sist slutar med att Jimmy ger sig 

och förstår att JJ är som alla andra. Under argumentationen lyfts intressanta aspekter upp 

såsom diskursen om PMF som en grupp som behöver extra beskydd. Här är det viktigt att 

komma ihåg att alla föräldrar känner detta över sina barn, men som studier visat (Ibid) är detta 

betydligt mer vanligt förekommande gällande barn med någon typ av funktionsnedsättning.  

 

7.2.3 0114 V-a-l Valentines D-a Day 
Avsnittet inleds med att familjen och JJ’s assistent Kenneth sitter vid ett bord på en 

restaurang. På restaurangen träffar de Mayas före detta pojkvän Ethan, som också visar sig 

vara Jimmys före detta rumskamrat. Väl hemma igen tvingar barnen Jimmy och Maya berätta 

hur de träffades, vilket innehöll att Jimmy slog ner Ethan, vilket Maya tyckte var sexigt. Den 

sexuella spänningen mellan Maya och Jimmy har falnat och under avsnittet så försöker de 

bygga upp och hitta tillbaka till den. Detta, tillsammans med ett övergripande kärleksgrepp, är 

också avsnittets huvudtema. 

Den utvalda scenen utspelar sig på skolans alla hjärtans dag disco. Maya har lurat 

rektorn att tvinga dit henne och Jimmy eftersom hon inte har ordnat nån present till Jimmy. 

Ray står och hänger vid ett bord när Dylan kommer fram och pratar med honom. Hon frågar 

vad hon kan göra för att gottgöra att hon skickade sms och låtsades vara en tjej som gillade 

Ray. Han säger att han mest är arg på sig själv för att han trodde att han kunde bli älskad. 

Dylan säger att han borde se det positivt och se det som att hon gett honom en erfarenhet som 

kommer hjälpa honom. JJ kommer in med Kenneth och delar ut ett godis-o-gram till ett par 

som börjar kyssas. Kenneth förundras över hur folk kan blir så glada av att få choklad. De 

pratar drömmande om olika sorters choklad, vilket slutar med att de sitter utanför, bakom 

skolan, och äter upp alla lådor med godis som finns kvar.  

Enligt Dyers första definition, så kan flera främst semiotiska resurser identifieras. 

Scenen utspelar sig på ett skoldisco som redan på förhand har vissa sexuella anspelningar då 

det kan vara där som man som tonåring ser en möjlighet att kanske för första gången utforska 

sin nyfunna sexualitet. Detta förstärks dessutom då det är ett ’alla hjärtans dag disco’, där 

inredningen är mestadels röd med hjärtan hängandes från taket och allmänt dämpad 

belysning. När Kenneth räcker över asken med godis till paret som sedan börjar kyssas så kan 

man tolka Kenneths och JJs ansiktsuttryck som att de tycker att reaktionen över en ask godis 
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var något överdriven. Vid en djupare analys kan denna reaktion (se figur 7) konnotera till en 

form av avundsjuka, framförallt för JJ, där han verkar vara den enda på discot som inte har 

någon att umgås med (förutom Kenneth). Kenneths reaktion, som är likartad med JJs, kopplas 

snarare till en typ av förvåning över reaktionen snarare än avundsjuka. Detta eftersom det är 

mer troligt att JJ, som är en del av sammanhanget på ett annat sätt än Kenneth, känner sig 

utanför och därför också avundsjuk. 

 
Figur 7. (Speechless, avsnitt 14 säsong 1) 

Denna typ av avundsjuka går att koppla till den stereotyp och den förutfattade meningen 

om att PMF skulle vara asexuella och inte fungera på samma sätt som normfungerande 

(Chance, 2002). Detta är en relativt vanligt förekommande stereotyp som förekommit sedan 

lång tid tillbaka. Redan tidiga kända litterära verk såsom Lady Chatterley’s Älskare speglar 

denna stereotyp, där Lady Chatterley’s man har någon form av funktionsnedsättning och 

antyds därför inte kunna fungera sexuellt. Denna typ av stereotypa avbildningar har stor del i 

att förstärka de förutfattade, och allt som oftast felaktiga, meningar som finns i dagens 

samhälle (Jaeger & Bowman, 2005). Den interdiskursivitet som förekommer är i det här 

avsnittet inte lika tydlig som i de föregående. Här finns snarare en huvuddiskurs om kärlek 

och dejting där JJ helt lämnas utanför, samt en dold diskurs där PMF ses som oförmögna till 

kärleksrelationer och därav inte tillåts delta i huvuddiskursen. Allt detta förstärks med 

scenbakgrundens kärleksfulla tema där allt går i rött och rosa fluff. Hade bakgrunden varit en 

annan hade också intrycket och känslan i hela scenen varit annorlunda.  

 Sammanfattningsvis så handlar avsnittet och scenen övergripande om kärlek och i viss 

mån sexuell attraktion så är detta något som verkar påverka alla utom JJ. I scenen så ses 

ungdomar stå och dansa med varandra och hålla om varandra i olika delar av discolokalen. JJ 

glider runt med Kenneth tätt i hälarna och ser allmänt obekväm ut.  
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7.2.4 0121 P-r Prom 
Avsnittet inleds med att familjen sitter vid ett bord på en restaurang och råkar överhöra ett 

samtal vid ett annat bord där ordet ”retarded” nämns. Det är uppenbart redan här att familjen 

har nolltolerans mot det ordet och Kenneth går fram för att säga ifrån. Det visar sig då att 

familjen hört fel och de börjar alla i kör be om ursäkt. Som titeln på avsnittet avslöjar så är det 

dags för skolans bal, vilket också är det som avsnittet handlar om efter inledningsscenen.  

 Den utvalda scenen utspelar sig när JJ, Ray och Dylan anländer till balen. Ray har valt 

att inte ha med sig Kenneth eftersom han tycker det kan skapa onödigt pinsamma situationer. 

Dylan ska jobba som serveringspersonal på balen eftersom hon egentligen är för ung för att få 

delta. Det kommer direkt fram en tjej till Ray och börjar prata med honom. Det framgår av 

samtalet att hon förändrat sitt utseende en hel del under lovet. Dylan påpekar då diskret för 

Ray att hon troligtvis inte vet om hur snygg hon faktiskt är. Ray drar då snabbt iväg med 

henne innan någon annan hinner stjäla henne ifrån honom. Dylan säger till JJ att hon ska gå 

och ställa sig bakom baren. JJ svarar att han ska försöka smälta in med en 350 kg tung 

rullstol. Dylan önskar honom lycka till, och de skiljs åt. JJ glider fram över dansgolvet och 

stöter ihop med ett par som vill ta en selfie. Därefter börjar de ropa ”Go JJ, Go JJ” (på 

svenska, ”Heja JJ”, se figur 4) när han glider vidare fram över dansgolvet. Någon ropar att de 

ska ge honom plats och förväntar sig att han ska börja dansa. JJ ser uppenbart obekväm ut och 

vänder om och glider mot utgången. 

 Det finns ett flertal semiotiska resurser som skapar olika meningar i den utvalda scenen, 

vilket knyter an till Dyers första definition. Scenen utspelar sig, likt det föregående 

analyserade avsnittet, i en lokal med dov belysning där en discokula skapar rörliga prickar av 

ljus längs väggarna. Folk står nära varandra och dansar och småpratar. Det hänger 

dekorationer i taket i form av moln och inredningen känns övergripande ganska fluffig och 

mysig. Denna scenbakgrund och semiotiska resurser, tillsammans med det som ordet ”bal” 

konnoterar, skapar en liknande känsla av spänning och förväntan som i föregående kapitel. De 

lexikala val som används när JJ säger att han ska försöka smälta in med sin 350 kg tunga 

rullstol konnoterar till en viss uppgivenhet och en vetskap om att uppgiften kommer att bli 

näst intill omöjlig. Ur ett djupare perspektiv kan denna typ av satir skapa förståelse och bryta 

existerande fördomar som finns i samhället. PMF får ofta representera de ovanliga och det 

annorlunda, vilket ofta övriga befolkningen finner fascinerande och tilldragande (se kapitel 

4.2). Detta visar sig tydligt i den utvalda scenen när paret kommer fram till JJ och vill ta en 

selfie med honom samt även när han direkt efter, tros vilja dansa bara för att han rör sig över 

dansgolvet (se figur 8). Kanske är detta ett genuint missförstånd där personen som försökt 
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bereda väg för JJ uppriktigt trott att han ville dansa. Kanske har detta att göra med en inre 

önskan och fascination av att se den person som redan sticker ut mest av en grupp människor, 

sticka ut ännu mer genom att dansa mitt på dansgolvet.  

 
Figur 8. (Speechless, avsnitt 21 av säsong 1) 

Istället för att smälta in, vilket var JJ intention med kvällen, så hamnade han istället i 

händelsernas centrum och blev mer uttittad än han normalt brukar bli. JJ ser uppenbart 

besvärad ut av situationen, något som ingen av de som står runt omkring honom verkar lägga 

märke till utan fortsätter sina hejarop. Detta är en relativt vanlig social reaktion när en PMF 

ingår och interagerar med en grupp med normfungerande. Dessa har ofta en annan bild av vad 

som är ett korrekt beteende vid möten med PMF. Om denna bild skiljer sig mycket åt från den 

faktiska verkligheten kan den redan existerande sociala obekvämhet öka (Jaeger & Bowman, 

2005). Denna interdiskursiva krock mellan PMF som det exotiska och annorlunda och JJ som 

en helt vanlig kille som bara vill smälta in blir väldigt uppenbar. Även här finns en liknande 

interdiskursiv process som i föregående analyserade avsnitt, där kärlek och relationer inte 

verkar finnas på tapeten för JJ, men verkar vara högst aktuellt för hans klasskamrater.  

 

7.2.5 Sammanfattning 
Scenbakgrunderna i de olika avsnitten skiljer sig relativt mycket åt avsnitten emellan. Dessa 

är troligtvis aktivt valda för att skapa en känsla och en sorts förståelse för karaktärernas olika 

känslolägen i de olika scenerna. Under ’alla hjärtans dag discot’ så hänger exempelvis röda 

hjärtan och fluffiga moln i taket för att skapa en känsla av kärlek och mysighet. I Dyers sista 

definition, som behandlar huruvida sändarens avsedda mening med det sända budskapet 

kommer fram eller ej, får sändaren betraktas som producenten och skaparen, Scott Silveri. 

Han har skapat serien baserat på sitt eget liv och framförallt barndom, där hans bror hade en 
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liknande funktionsnedsättning som JJ. I en intervju säger han att målet var att skapa 

autenticitet och att skildra JJ’s och familjens liv på ett så realistiskt vis som möjligt, utan att 

fokus ska ligga på själva funktionsnedsättningen (Easterseals u.å.). Eftersom mottagaren, i de 

flesta fall när det gäller situationskomedier, är storskalig, relativt ung och påverkbar, så är 

vikten av tydlighet och träffsäkerhet extra stor. Detta eftersom vid kommunikation av ett 

satiriskt budskap så är vidden av tolkningar extra stor och därmed också risken för 

misstolkningar.  

Den typiska representationen av PMF sker oftast med en normfungerande personer som 

sändare. Detta gör att framförallt trovärdigheten i det utsända materialet ofta ifrågasätts 

(Jaeger & Bowman 2005, s 96). I det här fallet befinner vi oss någonstans i gränslandet. 

Visserligen är Scott normfungerande men det faktum att han på nära håll under sin barndom 

haft en nära relation till en PMF, gör att autenticiteten och trovärdigheten för serien ökar.  

 

7.3 Komparativ analys 

I enlighet med situationskomedins upplägg och art representeras huvudkaraktärernas värld på 

ett relativt realistiskt vis. Språket och reaktionerna hos karaktärerna kan tolkas som något 

överdrivna för komisk effekt, men i stort så får det anses som en relativt realistisk 

representation i båda serierna.  

De semiotiska resurserna och scenbakgrund i de båda situationskomedierna är relativt 

likartade och går att koppla till situationskomedins natur och tidsperioden serien kommer 

ifrån, men också till förstärkande av viss typ av retorik. Det är därför viktigt för analysen att 

inte ta respektive situationskomedi ur sin samhälleliga kontext. I båda serierna företar sig 

karaktärer som ska kommunicera med Kathy respektive JJ med att luta sig framåt med 

händerna på knäna. Att denna typ av semiotisk resurs förekommer i båda 

situationskomedierna är intressant ur flera aspekter. Hade man redan när Different Strokes var 

aktuell den förståelsen och insikten av de stereotyper som avbildas och vad dessa kan ha för 

effekter, eller visste man helt enkelt inte bättre? Dessa avbildar alltså samma typ av stereotyp 

genom samma semiotiska resurs, men kan alltså ha helt olika avsikter med det som 

kommuniceras. Min bedömning är att man i Different Strokes och under den tiden som denna 

var aktuell, inte såg ovan beskrivna stereotyp som just en stereotyp, utan snarare som en 

spegling av den faktiska verkligheten. Därmed är det också min bedömning att 

situationskomedierna speglar väl sin respektive tidsepok.  

De lexikala val och de interdiskursiva processer som pågår i de bägge 

situationskomedierna behandlar genomgående liknande ämnen, men har vid flertalet tillfällen 
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olika resultat. Detta visar sig bland annat genom hur situationskomedierna behandlar termen 

”annorlunda”. I både Different Strokes och i Speechless så antyds det att Kathy respektive JJ 

är annorlunda. Skillnaden ligger hur detta framställs. I Different Strokes så finns en dold 

antydan om att Kathy är annorlunda, vilket kommer fram i Arnolds tal inför klassen där han 

talar om Kathy som ”inte annorlunda”. I Speechless så görs detta genom att visa på det 

absurda i att Jimmy, JJ’s pappa, antyder att JJ skulle vara annorlunda. Detta används som 

huvudföremål för hela scenen (se 7.2.2) och hålls därmed, till skillnad från i Different 

Strokes, inte dold. Detta är därmed något som går att knyta till Stuart Halls teori om otherness 

(Hall 1997). En annan interdiskursiv process som sticker ut behandlar vem som går segrande 

ur diskussionerna. Detta är något som visat sig tydligt vid flera tillfällen, bland annat i 

Different Strokes där Arnold, den normfungerande, ”vinner” diskussionen genom att han får 

Kathy att stanna kvar i skolan. I Speechless så vinner JJ, den icke-normfungerande, där pappa 

Jimmy viker ned sig och tar tillbaka sin antydan om att JJ skulle vara annorlunda. Visserligen 

så står Jimmy fast vid sin åsikt i efterdiskussionen med Maya, men blir sedan övertalad till 

inte alls se JJ som annorlunda. JJ vinner genomgående sina diskussioner och avbildas som 

mer självständig och human, till skillnad mot Kathy konsekvent aldrig vinner någon 

diskussion eller står upp för sig själv när det väl kommer till kritan. I det undersökta 

materialet återfinns var sitt fall av förlegade uttryck, handicaped  i Different Strokes och 

retarded i Speechless. I båda fallen så reagerar Kathy respektive JJ starkt på orden. Vidare är 

det min bedömning att deras reaktion är skapad för att få mottagaren att reagera och tänka 

efter. 

 Vidare så behandlar båda situationskomedierna kärlek på ett intressant vis. I Different 

Strokes så anordnas en välgörenhetsgala med en avslutande bal som alla i klassen ska gå på. 

Här blir klasskamraten Robbie mutad av Arnold till att gå som Kathys dejt. I Speechless så 

ska JJ både gå på ’alla hjärtans dag disco’ samt på skolbalen, vilket både kan ses som 

situationer där kärlek potentiellt skulle kunna uppstå. Different Strokes behandlar ämnet med 

stort fokus på att ingen vill gå som Kathys dejt för att hon har en funktionsnedsättning. 

Visserligen så har inte JJ heller någon dejt till varken discot eller skolbalen, men ingen mutas 

heller att gå som hans dejt. Mutan i sig kan tolkas som en sorts föreställning om att det enda 

sättet för en PMF att känna kärlek och närhet är genom betalning. Under slutscenen av 

välgörenhetsbalen så lägger sig återigen Kathy platt för Arnolds och Robbies ursäkter och står 

därmed återigen som ”förlorare” både av argumentationen men också av sin integritet. 

Visserligen så hämnas Kathy på Arnold, och får därmed ”sista ordet”, genom att köra över 

hans fot i scenens absoluta slutskede. Det är dock min bedömning att detta mest görs för 

komisk effekt och därmed kvarstår känslan av Kathy som ”offret”. I Speechless så förs ingen 
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direkt konversation och dialog med JJ där detta behandlas utan det framstår snarare som om 

han helt står utanför kärleksdiskursen, vilket i sig också kan ses som en sorts stereotyp. 

Båda serierna innehåller flertalet olika avbildningar av PMF som kan framstå som 

stereotypa, vilket tidigare är redogjort för. Det intressanta ligger här i hur dessa båda 

situationskomedier behandlar dessa och vilka skillnader som finns. Då situationskomedier är 

satiriska och därmed samhällskritiska, fungerar dessa som ett slags nedslag i den historiska 

tidsepok som serien kommer ifrån, vilket är intressant framförallt ur ett samhälleligt 

perspektiv. Båda serierna använder sig exempelvis av den klassiska supercrip stereotypen där 

PMF lyfts fram som offerhjältar som klarar av, relativt vardagliga sysslor, trots sin 

funktionsnedsättning. Tydligast exempel på detta, vilket också en del av de lexikala val som 

nämnts tidigare, är när Kathy säger att hon är ”handikapabel”, istället för som Arnold 

uttrycker det, handikappad. Detta är intressant ur ett samhälleligt perspektiv då det speglar 

den diskurs som fördes i samhället på den tiden serien var aktuell. Begreppet ”handikappad” 

används idag nästan uteslutande vid diskussioner av historisk natur.  

Det är återigen viktigt att påminnas om att situationskomedin är satir, vilket har till 

uppgift att verka samhällskritiskt, både ur ett strukturellt och individperspektiv, och därmed 

också förmedla ett sorts eget budskap. Huruvida det är stereotypa avbildningar av PMF som 

sändarna vill förmedla är naturligtvis svårt att svara på. Eftersom stereotyper är mestadels 

negativa av naturen så har dessa givetvis också negativa effekter omgivningens uppfattning av 

PMF. Därav är min generella bedömning att det inte är troligt att sändarna vill bidra till ökad 

stereotypisering och fördomar bland allmänheten gentemot PMF, utan snarare vill förmedla 

sitt budskap genom situationskomedins satiriska verktyg. Vad gäller sändarnas övergripande 

budskap så är min uppfattning att de skiljer sig något åt. Budskapet i Speechless är att avbilda 

JJ som en ung man med egen integritet och vilja som försöker leva som alla andra, trots sin 

funktionsnedsättning. I Different Strokes så avbildas Kathy som en inspiration till Arnold för 

att han ska orka med olika svårigheter i sin vardag, samt försöka spegla bilden av PMF som 

den grupp som har det värst i samhället. Detta går exempelvis att koppla till avsnittsnamnet 

”Count your blessnings” (se 7.1.1), vilket betyder att man bör vara tacksam för det man har 

och ta till vara på det, eftersom de finns de som har det värre (Kathy i det här fallet). Det är 

dock relevant för analysen att ta i beaktande att JJ är huvudkaraktär i Speechless, vilket Kathy 

inte är i Different Strokes. Detta kan ha en viss påverkan till vilken grad som mottagaren är 

tänkt att sympatisera med respektive karaktär. Det får anses som mer vanligt att mottagaren 

utformar dialogerna och händelserna i syfte att gynna huvudkaraktärerna (Mills 2009). Det är 

min bedömning att det här går att finna ett tydligare ’tycka synd om’ perspektiv i Different 

Strokes där det finns tydliga kopplingar till åsikten om att det finns få saker som är värre än 



 41 

att hamna i rullstol. Budskapet Speechless är, enligt min bedömning, att PMF lever som alla 

normfungerande men efter lite andra förutsättningar. JJ och Kathy är  här representanter för 

PMF som grupp, vilket personer som har någon typ av funktionsnedsättning ofta tillskrivs.  

Sammanfattningsvis så behandlar de bägge situationskomedierna förhållandevis 

liknande lexikala teman, främst ”att vara annorlunda” och ”kärlek/utebliven kärlek”. Detta 

återges i viss mån relativt likartat, med skillnaden att det i Different Strokes uteslutande är 

den normfungerande som går segrande ur diskussionen. Detta förhållande är motsatt i 

Speechless där JJ ständigt går segrande ur de diskussioner som förs. De semiotiska resurser 

som används är också förhållandevis lika, däribland att luta sig framåt med händerna på knäna 

som den främst utstickande. Kathy används mer som en form av katalysator, för att få 

Different Strokes att rulla vidare och i många fall få huvudpersonen Arnold att må bättre, än 

vad JJ gör i Speechless. Givetvis är det här viktigt att påminnas om att JJ är huvudperson i 

Speechless, medan Kathy endast har en biroll. Min bedömning är att det förekommer fler 

avbildningar av positiv karaktär i Speechless än vad det gör i Different Strokes. Det är därmed 

min bedömning möjligt att dra slutsatsen att det finns fler stereotyper i den äldre Different 

Strokes som avbildar PMF ur en negativ aspekt, utan att göra någon satirisk poäng. Det är 

viktigt, och också förenligt med syftet, att ta hänsyn till de olika situationskomediernas 

produktionsår och vilken samhällskontext som existerade vid tidpunkterna.  

8. Slutsatser och diskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur Kathy respektive JJ, två karaktärer med 

funktionsnedsättning, avbildas och representeras i två olika amerikanska situationskomedier 

från två olika tidsepoker. Närläsning av materialet vid flertalet tillfället har varit en 

förutsättning för att en djupanalys av det här slaget skulle vara möjlig. Resultaten för denna 

uppsats överensstämmer väl med tidigare forskning vilket bekräftar bilden av PMF som en 

grupp som i stor utsträckning utsätts för stereotypa avbildningar (se exempelvis Barnes 1992; 

Barnes & Mercer 2003; Hevey 1993; Ljuslinder 2002; Klobas 1998; Morris 1991; Riley 

2005). Viktigt att poängtera är att denna uppsats har fokuserat på hur PMF representerats i 

situationskomedier, vilket skiljer den från all tidigare forskning. Med bakgrund av detta är det 

min bedömning att uppsatsen och dess resultat fyller en kunskapslucka för ämnet.   

Som den ovan komparativa analysen klargjort så är min bedömning att trots att Kathy 

bara spelar en biroll, så representeras hon på ett i mina ögon onödigt stereotypt och negativt 

vis. Different Strokes bygger sin komik och satir på huvudpersonen Arnold, vilket i sig inte är 

så konstigt, men det gör att skämten är konstruerade på ett sånt sätt att Kathy görs mer eller 
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mindre till åtlöje. Detta i kontrast med JJ som också till viss del avbildas stereotypt, men där 

återfinns en annan känsla av satirisk poäng vars huvudfokus ligger på just JJ. Hur satir, och i 

detta fall situationskomedier, tolkas är givetvis svårt att svara på och är också individuellt, 

beroende på kulturell och social bakgrund. Detta visar dock på att det gäller att vara tydlig 

med sitt budskap för att minska risken för feltolkningar, men samtidigt inte för tydlig, 

eftersom det ligger en viss komisk effekt i otydligheten i enlighet med satirens natur.  

Det är enligt min bedömning möjligt, och också förenligt med syftet, att koppla 

representationen av PMF i de två situationskomedierna till en större samhällelig kontext. 

Många PMF känner idag ett starkt utanförskap och diskriminering i samhällets alla strukturer, 

allt ifrån skola och arbetsmarknad till fysisk otillgänglighet (se exempelvis Klartext 2018; 

MFD 2018; Persson 2018). Dessa strukturer bygger på stereotyper och fördomar som grundar 

sig i olika former av okunskap. Det är min bedömning, med bakgrund av denna studie samt 

tidigare forskning, att situationskomedin har en oväntat stor möjlighet, i och med den relativt 

starka påverkanskraft som finns, att skapa positiv förändring och bringa kunskap kring PMF. 

Ett par exempel finns, däribland Bengt Elmén med sina egenmålade satiriska bilder, där satir 

används för att påvisa orimligheter och fördomar som PMF lever med idag, inte minst med 

anledning av den pågående nedmonteringen av den personliga assistansen som påverkat 

många PMF (Westberg, 2016; Kulturhuset/stadsteatern, 2018). Som tidigare diskuterats så är 

satirisk kommunikation allt annat än enkelt. Å ena sidan kan en väl utförd satirisk 

kommunikation leda till ökad förståelse för hur det är att leva med en funktionsnedsättning 

och därmed också möjligheten till att bryta fördomar och förutfattade stereotyper hos 

mottagaren. Å andra sidan så kan det, i värsta fall, istället skapa nya eller förstärka redan 

existerande stereotypa föreställningar hos mottagaren, vilket i sin tur kan bidra till ökad 

segregation och stigma i samhället för PMF. Detta kan i förlängningen också ha en negativ 

demokratisk påverkan då PMF riskerar att få sämre självkänsla samt känna ett större 

utanförskap i samhället. Med bakgrund av detta är det min bedömning att uppsatsen väl 

besvarat forskningsfrågan och i det avseendet får anses som lyckad.  

Sammanfattningsvis så är det alltså min bedömning att Kathy avbildas, på ett mer 

uppenbart vis än JJ, på ett onödigt stereotypt vis, vilket kan förstärka de redan existerande 

fördomarna hos mottagaren. Som analysen beskrivit har flertalet likheter mellan de två 

situationskomedierna återfunnits, däribland den semiotiska resurs där omgivningen lutar sig 

framåt vid samtal med Kathy respektive JJ. Skillnader har också återfunnits, då främst i form 

av hur självständighet och personlig integritet avbildats. Vidare så är det också min 

bedömning att det finns en relativt outnyttjad påverkanspotential hos situationskomedier som, 

i de bästa av världar, kan bidra till slå hål på samhällets fördomar och stereotypa 
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föreställningar. Situationskomedin har därmed med sin unika kombination av samhällskritik 

och humor möjlighet att dels gjuta mod i alla de som drabbats av de åtstramningar och 

begränsade rättigheter, men också skapa förutsättningar för ett mer fördomsfritt samhälle. För 

att detta ska vara möjligt är det av största vikt att återge och avbilda PMF i 

situationskomedier, och egentligen i all populärkultur, på största respektfulla vis. Görs inte 

detta finns risk att ytterligare byggstenar läggs på den mur av segregation, fördomar och 

utanförskap som till viss del redan existerar i samhället idag – ett samhälle som med bakgrund 

av det rådande politiska läget behöver betydligt fler broar än murar. 
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