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En av fem personer i Sverige har någon typ av funktionsned- 
sättning. Men det syns sällan i medierna.  
Handikappförbunden har samarbetat med Utbildningsradion 
kring Digitala berättelser. Samarbetet är en del av projektet  
Med i medier som strävar efter att förändra mediebilden av  
personer med funktionsnedsättningar.

I delprojektet Digitala berättelser har personer med funktions-
nedsättningar producerat korta filmer i workshopar.  
Berättelserna har väckt uppmärksamhet, gett ökad kunskap  
och skapat bred dialog. Filmerna publiceras på  
Utbildningsradions hemsida, Rum för Berättande.

Detta är en extern utvärdering av delprojektet Digitala  
berättelser, sammanställd i januari 2007.
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Sammanfattning
Under 2006 har Handikappförbunden i samarbete med Utbildningsradions (UR) Rum för
Berättande genomfört en serie workshopar för personer med funktionshinder. Under två dagar
har deltagarna lärt sig tekniken att producera Digitala Berättelser. De korta filmerna har sedan
lagts ut på Internet, på URs hemsida.

Delprojektet Digitala Berättelser, som den här rapporten behandlar, är en del i det större
projektet Med i Medier. Projektets workshopar har haft cirka 60 deltagare. Detta är ett högt antal
deltagare, mer än dubbelt så många som angavs i den ursprungliga projektansökan. Alla
deltagare, utom en, har färdigställt sina filmer under workshopen. Endast fyra deltagare har
själva valt att inte publicera sina filmer.

Men det är bara en del av projektets resultat. Genom att arbeta med dessa utbildningar i
samarbete med flera olika aktörer har Handikappförbunden nått in i programföretagen, så att de
fått tillfälle att reflektera över vilken bild de idag ger av personer med funktionshinder, och hur
den bilden kan utvecklas, bland annat genom att jämföras med de berättelser som dessa
personer själva skapar.

I det här projektet har förhållandevis små insatser fått stor påverkan:

• på de individer som deltagit i workshoparna: kompetensutveckling och empowerment
• på medieföretagen: reflektioner kring den mediebild som ges idag av personer med

funktionshinder, och konkreta idéer till hur den ska kunna förändras
• på en omvärld som kunnat ta del av filmerna på Internet
• på Handikappförbundens egen organisation: reflektioner kring självbilden och

förhållandet till medierna

Projektet har kunnat visa att Digitala berättelser är en metod som är tillgänglig för alla: ung och
gammal, olika datorvana, eventuella funktionshinder. Deltagarna berättar att metoden fungerar
mycket bra för personer med olika typer av funktionshinder: den som exempelvis har problem
med det skrivna ordet har här en tillgänglig berättarform som också använder röst, bild och
musik.

- - -

En mycket intressant aspekt i projektet är att Handikappförbunden med satsningen i det här
delprojektet placerat sig långt fram och strategiskt i det moderna mediesamhället.

De berättelser som producerats belyser dagens utveckling av mediernas demokratisering, och
vem som får berätta i medier. Idag kan vi alla producera våra berättelser och publicera dem på
Internet. Personer med funktionshinder är några av alla de människor vars berättelser inte hörts
på deras egna villkor. Men idag finns verktygen, enkla redskap som man lär sig att hantera på en
tvådagars workshop. Och genom sina berättelser stärker målgruppen sin egen självbild och tar en
naturlig plats i den demokratiska dialogen – på sina egna villkor.

Genom att arbeta med Digitala berättelser har projektet Med i medier, som syftar till att förändra
mediebilden av personer med funktionshinder, byggt upp och etablerat kunskap som ligger i
framkant i medieutvecklingen; ett proaktivt arbete, där personer med funktionshinder själva tar
makt över vad som berättas och hur.
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Om utvärderingen
Den här rapporten är den externa utvärderingen av delprojektet Digitala berättelser, genomförd
under hösten 2006. Projektledningen ville välja en form som gett möjlighet till återkoppling och
reflektion kring projektets aktiviteter och resultat, s k formativ extern utvärdering. Denna externa
utvärdering har också inneburit stöd till projektets interna uppföljning och utvärdering.
Inriktningen för utvärderingen har alltså varit att bidra med reflektiv fördjupning.

Syftet med utvärderingen av Digitala Berättelser har varit att beskriva de resultat som uppnåtts i
projektet, och att undersöka vad i projektets arbete som bidragit till dessa resultat. Jag har
särskilt velat studera och analysera de processer projektets aktiviteter har satt igång.

Metod

Material för utvärderingens analys har varit projektets dokumentation (projektbeskrivningar,
informationsblad, hemsida, filmer, deltagarutvärderingar, rapport från dialogseminarium). Jag har
haft en löpande dialog med projektledaren. Jag har också intervjuat ett par personer som deltagit
i projektets workshopar.

Projektbeskrivning/informationsblad/hemsidor/filmer
Projektbeskrivning och informationsblad finns hos projektledningen. Information finns på
hemsidorna, och på URs sida finns också filmerna som producerats vid projektets workshopar.

Handikappförbunden   http://www.hso.se/start.asp?sida=7087

URs Rum för berättande http://www.ur.se/rfb

Deltagarutvärderingar
Efter workshopen har deltagarna fått fylla i en enkät där de svarar på frågor om vad de tyckt om
kursen. Enkäten har utformats av projektledningen i samarbete med externa utvärderaren.

Deltagarutvärderingarna finns hos projektledningen.

Dialogseminariet Berättelsens kraft
Forskare, programmakare och handikappförbundsaktiva träffades under november 2006 till ett
dialogseminarium för att reflektera kring berättelser, självbild och ”den andres” bild.

Rapporten från seminariet finns hos projektledningen.

Intervjuer
Tre av deltagarna i projektets workshopar har intervjuats för att ge en fylligare beskrivning än
den som ges i enkäterna. Intervjuerna har genomförts i december 2006.

Dessa intervjuer finns i sin helhet i rapportens bilagor.

 Om utvärderaren
Internationell kompetens AB har arbetat sedan 1995 med forsknings- och utvecklingsprojekt,
många gånger inom EUs socialfonder, bl a som projektledare, partner och utvärderare. Vi är
medlemmar i Svenska Utvärderingsföreningen. I det här sammanhanget kan nämnas att vi har

http://www.hso.se/start.asp?sida=7087 
http://www.ur.se/rfb
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ett teoretiskt och praktiskt intresse för just berättelser kopplat till olika former av utveckling; av
individer, organisationer/företag och regioner, och har publicerat en del material på temat.

Ytterligare information om oss, våra uppdrag och publikationer finns på företagets hemsida
(www.interkomp.se) och där finns cv för företagets medarbetare: Mia Swärdh och Kicki Stridh
(”om oss” i menyn). I det här uppdraget har Kicki Stridh varit ansvarig och operativt verksam.
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Digitala berättelser – projektets ramar

Här ges en kort beskrivning av projektets ramar, organisation och aktiviteter. För mer fylliga
beskrivningar hänvisas till projektets övriga rapportering.

En del av projektet Med i Medier

Digitala berättelser är en del av projektet Med i Medier, som finansieras av Allmänna
Arvsfonden, med start i februari 2006. Det större projektets ramar anges i projektansökan enligt
följande:

Syfte
Det övergripande syftet i projektet Med Medier är att hitta en modell för ett strukturerat
kunskapsutbyte mellan Handikappförbunden och ledande medieaktörer. Utvecklingen av modellen
ska också leda till

• fördjupade kontakter mellan deltagande medier och handikapprörelsen
• att fler personer med funktionshinder medverkar i medier
• att bilden av personer med funktionshinder i medier präglas av perspektivet mänskliga

rättigheter

Mål
1. Minst 20 personer med funktionshinder som rekryteras via Handikappförbundens
medlemsförbund ska få erfarenhet och ökad kunskap om att medverka i medier genom att
producera korta personliga filmberättelser.

2. Ett utvecklat verktyg för att analysera bilden av personer med funktionshinder i media i
samarbete med forskare. Verktyget ska vara användbart som mått på effekter av
kompetensutveckling samt internationellt i jämförande övervakningsuppdrag.

3. Minst en större aktör i mediebranschen ska integrera kompetensutveckling i sin befintliga
struktur för att öka medvetenheten om personer med funktionshinder riktade både till
nyanställda, ledning och tillsvidareanställd personal.

Målgrupper
Projektet Med i Medier genomför aktiviteter som riktar sig på olika sätt till flera olika målgrupper.
Dessa målgrupper omfattas också av delprojektet Digitala Berättelser:

• Personer med funktionshinder ska ges kunskap, kraft och möjligheter att ta plats i det
offentliga samtalet.

• Medieaktörer ska medvetandegöras om vikten av att personer med funktionshinder deltar
i media och på vilket sätt de skildras.

• Företrädare för Handikappförbunden ska fördjupa sin kunskap om hur medier fungerar.

Organisation
Projektet består av Mia Ahlgren och Annika Klevegren, Handikappförbunden. Mimmi Lindmark,
projektledarpraktikant, har marknadsfört workhoparna inom Handikappförbundens
medlemsorganisationer.
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Samarbetspartner
Handikappförbunden har i projektet Med i Medier fördjupat och utvecklat samarbete med större
medieaktörer med vilka man tidigare haft kontakt:

• Utbildningsradion (UR), Sveriges Television (SVT), Sveriges Television, TV4,
Journalistutbildningar vid bl a Göteborgs universitet, Mitthögskolan

I delprojektet Digitala berättelser har Handikappförbunden kunnat knyta kontakter till nya
samarbetspartner kring workshoparna:

• Ågesta folkhögskola, Film i Stockholm, Film i Skåne, Digital Bridge, Very Special Arts, ABF,
Handikapporganisationer på lokala nivåer

Genom Digitala berättelser har Handikappförbunden också knutit nya samarbeten med aktörer
som intresserat sig för projektets arbete med berättelser, identitet och självbild:

• Södertörns högskola, Mälardalens högskola, Dramatiska institutet, Svenska filminstitutet

Europeisk nivå

Projektet samarbetar också med ett projektfinansierat nätverk på EU-nivå som syftar till fler och
bättre skildringar av personer med funktionshinder i medier. Nätverket har sin grund i en
konferens om media och funktionshinder i Aten 2003.

Media and disability http://www.media-disability.org/index.htm

Digitala berättelser – mål och måluppfyllelse

Delprojektet Digitala berättelser har mer specifikt handlat om att arrangera workshopar i Digitalt
berättande. Korta personliga filmer om ca två minuter skulle produceras av grupper om cirka åtta
deltagare i tvådagarsutbildningarna. Arbetet skulle lägga grunden för en grupp personer –
mediepiloter – som kan utgöra en rekryteringsbas för medverkande i medier.

I delprojektet Digitala berättelser skulle HSO samarbeta med Utbildningsradions projekt Rum för
Berättande.

Filmerna som produceras i projektet skulle publiceras på Internet, på förbundens hemsidor och
på URs hemsida. De skulle också samlas på en DVD-skiva.

Mål
Projektet Digitala Berättelser avser att genomföra sex workshopar under år ett och avsätter
medel för särskilda aktiviteter under genomförandefasen.

Måluppfyllelse: Projektet har genomfört nio workshopar med ca 60 deltagare, vilket är betydligt
fler än enligt plan.

Målgrupper
I första hand personer med funktionshinder rekryterade via Handikappförbundens
medlemsförbund.

Måluppfyllelse: Deltagare i workshopar har rekryterats via medlemsförbunden, och projektet har i
sin rekrytering kunnat nå ut brett och har nått många som inte är föreningsaktiva.

http://www.media-disability.org/index.htm


Utvärdering Digitala berättelser

Internationell kompetens AB  sid 8 (33)

Resultat
Filmer på handikappförbundens hemsidor och UR:s hemsida, samt en DVD med samtliga
berättelser.

Måluppfyllelse: Filmerna har publicerats enligt plan. Se framför allt UR:s sida Rum för berättande:

http://www.ur.se/rfb/

http://www.ur.se/rfb/
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Konceptet Digitala Berättelser
Projektet Med i Medier syftar till att förändra mediebilden av personer med funktionshinder. I
delprojektet Digitala Berättelser – som den här rapporten behandlar - har man använt och
utvecklat verktyg för individer att själva skapa berättelser – Digitala Berättelser.

I bakgrundsanalysen noterades att ”personer med funktionshinder sällan har förutsättningar att
nå ut med sina personliga berättelser. Berättelserna som når en större allmänhet är producerade
av andra. I värsta fall ökar dessa tolkningar stigmatiseringen och klyftan mellan ’vi’ och ’dom’ ”.

Alla kan komma till tals
Digital Storytelling är ett pedagogiskt koncept1 där den muntliga berättartraditionen möter den
nya digitala tekniken. Under två - tre dagar arbetar deltagaren i en workshop med
manusskrivande, digitalisering av video och stillbilder samt digital redigering. Resultatet blir en
kort film (ett par minuter lång) som kan brännas ner på en cd eller läggas ut på nätet, och kan
spelas upp i datorn.

Konceptet kännetecknas av enkel pedagogik och av att alla kan delta; olika åldrar, olika tekniska
färdigheter och – som i det här projektet personer med olika typer av funktionshinder. Man
behöver vare sig kunna skriva, läsa, räkna eller rita. Alla kan komma till tals.

• Berättelserna ska ha en poäng, ett meddelande, ett budskap. Man berättar något som
man vill förmedla.

• Berättelserna får gärna ha ett känslomässigt innehåll. På det sättet når man sina
åskådare på ett sätt som engagerar dem.

• Det ska ligga en spänning i berättandet. Att bygga upp sin historia dramatiskt skapar
ytterligare band med åskådarna.

• Man använder sin röst som är ett mycket viktigt element för det personliga berättandet.
Personens röst ger en bild av personen.

• För att förstärka berättelsens känslor kan man använda sig av ljudillustrationer.

Detta är en snabb metod, som ger snabbt och konkret resultat för deltagaren. Två dagars
utbildning och produktion, och det har blivit en färdig produkt, färdig för publicering på nätet.

Metodutveckling i workshopar med olika design
I projektet Digitala berättelser har grupper om cirka 8 personer medverkat i en workshop under
två dagar. Deltagarna har där utvecklat kunskap om teknik för att göra sin egen berättelse, korta
filmer som sedan lagts ut på Internet. Sammanlagt har 58 personer deltagit i projektets 9
workshopar. Man har arbetat i programmet Moviemaker som ingår i Windows XP – en vanlig
dators operativsystem, samt i iMovie – motsvarande standardprogram för Mac.

Workshoparna har varit designade på flera olika sätt, eftersom avsikten i projektet har varit att
studera och utveckla metoden.

Deltagare från flera av Handikappförbundets organisationer har blandats för att det ska finnas
flera olika perspektiv i grupperna, och så att deltagarna ska kunna byta erfarenheter och åsikter.
Rekryteringen har skett genom flera informationskanaler, och projektledningen har hållit flera
informationsmöten för att nå också utanför kretsen av de mest föreningsaktiva. Genom
kontaktnät och samarbeten har man ytterligare kunnat utvidga rekryteringsbasen.

Flera workshopar har bestått av deltagare med flera olika typer av funktionshinder, men det har
också funnits workshopar där deltagarna haft samma funktionshinder. Det har varit grupper med
blandade åldrar, men också grupper med ungdomar.

                                                  
1  Film i Skåne (www.filmiskane.se)
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Workshoparna har letts av olika handledare, också det för att få en breddning av designen, men
också för att utveckla kunskap hos handledare (och deras organisationer) om att arbeta med
personer med funktionshinder. Genom att anlita handledare som utvecklar metodiken under
praktiskt arbete har projektet velat sprida kunskap och öka möjligheterna för fler deltagare med
funktionshinder i workshopar som anordnas av andra aktörer.

I det här projektet har avsikten varit att testa och utveckla konceptet Digitala Berättelser, och se
hur det fungerar för personer med olika typer av funktionshinder. Erfarenheterna av
workshoparna är att metoden fungerar mycket väl för olika typer av funktionshinder (se också
vad deltagarna säger i sina utvärderingar) utan några direkta förändringar av tekniken. Det som
har påverkat kvaliteten i workshoparna har snarare varit handledarens erfarenheter och
pedagogiska kompetens.

Reflektioner i berättelser som griper tag
Workshopen startar processer hos deltagarna, både hos individen och i gruppen. Individen får
möjlighet att reflektera över sitt förhållningssätt till olika teman och frågor (teman har varit
relaterade till arbetsliv, delaktighet och tillgänglighet). Även i gruppen uppstår spännande och
dynamiska diskussioner. Dessa processer leder vidare efter själva workshopen, vilket flera
deltagare berättar om. De har fått nytt engagemang och kunskaper som de ser att de kan
använda i framtiden.

Hos betraktaren griper dessa personliga berättelser tag, på ett vis som inte mediers tillrättalagda
berättelser gör. Det korta formatet, en till två minuter, gör att budskapet blir direkt.
Kombinationen av ljud, bild och text gör att berättelsen berör den som ser filmen.
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Aktiviteter

Workshopar i Digitalt berättande

Projektets huvudaktivitet har varit att genomföra en serie workshopar i Digitalt Berättande.

Här är en sammanställning av dessa workshopar med olika design, lokalisering och handledning.
(De två första tjuvstartade innan projektet hade fått medel.)

Här finns också projektledningens kommentarer till de olika seminarierna.

1. Tema Arbete
Den här workshopen var den första som
Handikappförbunden gjort. Den gav goda
erfarenheter av att arbeta med tema. Temat arbete
valdes av de flesta deltagarna. Alla deltagare var
antingen journalister eller arbetade med
intressepolitik inom en handikapporganisation.

19 – 20 maj 2005, Utbildningsradion,
Stockholm
Handledare: Pinge Adamsson och Eddie
Westbroek, UR
6 deltagare

Filmer som producerades:

• En dag på kontoret av Per Frykman
• Andreas och Storpotäten av Andreas Bakken
• Engagera av Anna Rosenqvist
• Funktionshinder i arbetslivet av Emil Erdtman
• Kompetens av Helena Lindh
• Frilans av Herman Grafström

2. Tema Bemötande
På riksgymnasiet för rörelsehindrade i Kristianstad integrerade lärarna digitalt berättande i
undervisningen under höstterminen 2006. Erfarenheten blev ett lärande både för lärare och
elever. Sju ungdomar skapade filmer som handlade om möten på olika sätt.

Kompetens – en film som vänder på perspektivet
på funktionshinder. Helena Lindh berättar om
dyslexi

Filmerna som producerats finns att se på URs Rum för Berättande:

http://www.ur.se/rfb/index.php?t=3&pid=3

http://www.ur.se/rfb/index.php?t=3&pid=3 
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September 2005, Söderportsgymnasiet Kristianstad, samarbete med Film i Skåne2

7 deltagare
Handledare: Ingegerd Carlsson, Susanne Nöbbelin och Julia Granath

Filmer som producerades:

• En familj av Bozana Cajic
• Min assistent av Jacob Ceder
• Ett läsår av mitt liv av Kristian Jönsson
• Funktionshindrades fördomar av Lina van der Putten
• Sommarlovet 2005 av Maria Skoog
• Fritt fram av Rebecca Roos
• Spanienresan av Zandra Roos

3. Utan tema
Möten med omgivningen och miljön. En workshop där personer i olika åldrar från olika
Handikapporganisationer i Stockholm skapat filmer om möten, kärlek och ironi.

31 augusti – 1 september 2006, ABF, Stockholm
8 deltagare
Handledare: Anna Sabelström

Filmer som producerades:

• Min film av Petra Mede
• Bemötande av Jonas Sterner
• Skogsvandring av Barbara från Mostugan
• Min fantastiska film av Jenny Wikström
• Lika konstig som du – en rätt normal film av Linda Åkesson
• En händelselös historia av Anna-Lena Andrén
• Bengts film av Bengt Stenström
• Maries film av Marie Heldén

4. Valfritt medier
Tre olika filmer om stamning, två om medier och en om att se positiva sidor av att leva med ett
funktionshinder blev resultatet av en workshop på ABF i oktober.

13-14 oktober 2006, Stockholm
7 deltagare
Handledare: Charlotta Nellgård och Annaklara Matthiesen

Filmer som producerades:

• Ett liv med stamning av Marianne Österlind
• Ett minne från Lund av Hans Olov Olsson
• Vill du arbeta för att bli av med din stamning av Tore Wolff
• Guds sista genväg av José Tusach
• Mitt liv som frisk i min sjukdom av Mimmi Lindmark
• Nostalgitripp av Annika Klevegren
• Bengts story Bengt Stenström

5. Utan tema
I samarbete med Ågesta folkhögskola3. En workshop för studerande på en ettårig
informatörsutbildning i samarbete med Riksföreningen Autism4. Två lärare och fem elever lärde

                                                  
2 www.filmiskane.se
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sig göra Digitala Berättelser. Efter workshopen fortsätter deltagarna att lära andra skapa digitala
berättelser på folkhögskolan.

14-16 oktober 2006, Ågesta folkhögskola
7 deltagare
Handledare: Charlotte Rafsten

Filmer som producerades:

• Silverstigen av Staffan Lind
• Hojåkning - ett livselixir av Eva Ekström
• Mina pojkar av Marjo Engström
• Hilfes korta liv av Fredrik Ludwigsen
• Vinter i Long Beach av Arne Oustad
• Kanot av Jonny Satta
• Brian Stonehenge av Nicklas Sandberg

6. Tema Medier (Valfritt)
Den 2-3 november genomfördes en workshop i digitalt berättande på Utbildningsradion - ett
samarbete mellan UR och projektet Med i Medier. Sex personer deltog och filmerna handlade om
medier, förändring, självacceptans, rehabilitering och privatliv.

2-3 november 2006, Utbildningsradion, Stockholm
6 deltagare
Handledare: Pinge Adamsson och Eddie
Westbroek

Filmer som producerades:

• Med i Media av Johanna Hjortman
• Största möjliga tystnad av Cathrine Forsberg
• 1/1000000 av Maria Lovisa Werner
• Odubbat av Johan Seige
• Människorna i mitt liv av Jonas Sterner
• Vad är egentligen rehabilitering? av Cecil

Åkermark

7. Utan tema
En workshop i samarbete med Borås FUB som
är en intresseförening för personer med utvecklingstörning. Under två dagar på Ljud-
och bildskolan i Borås skapade 5 deltagare filmer utifrån egna idéer och intressen.
Alla blev stolta över resultatet och filmerna har visats i olika sammanhang. Så
småningom kommer filmerna att publiceras på FUB Borås hemsida.

3-4 november 2006, Ljud- och bildskolan, Borås
5 deltagare
Handledare: Pege Johansson Gunnar Jägsell

Filmer som producerades:

• Det glada gänget i Suttarboda av Jesper Rosengren
• Fotboll för alla av Marcus Larsson
• Kusinträffen 2006 av Lars Erik Friis Hansen
• Människovärde för alla av Elisabeth Broberg

                                                                                                                                                              
3 http://www.agesta.nu/
4 http://www.autism.se/

Cathrine Forsberg har tinnitus.

Hon kallar sin film Största möjliga tystnad

http://www.agesta.nu/
http://www.autism.se/
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(En film är inte färdigställd)

8. Tema Kultur
En workshop i samarbete med Very Special Arts i nov 2006.
VSA är en kulturorganisation som vill stödja, inspirera och skapa möjligheter för konstutövare
med funktionshinder.
Under två intensiva dagar träffades åtta konstnärer och fick lära sig digitalt berättande och ett
nytt sätt att presentera sin konst.
13 och 15 november 2006, Hotell Kusten Göteborg
8 deltagare
Handledare: Eva Marsh

Filmer som producerades:

• Svart Volvo av Tore Sundström
• Det Nya av Kate Hellqvist
• Detta är nu av Charlotte Nilsson
• Du kan stänga ögongen men inte öronen av Johnny Larsson
• Färgad envishet av Per-Axel Holmström
• Pianolektionen av Margareta Lindeberg
• Skapande Meditation av Titti Tindvall
• Two steps forward av Ewa Harringer

9. MediaCenter i Umeå
En workshop i samarbete med UR och Handikappförbunden i Västerbotten/ Riksförbundet för
Social och Mental Hälsa (RSMH) i Umeå. Under två dagar på MediaCenter skapades filmer som
handlade om förändringar i livet, tillgänglighet och självacceptans.

8-9 december 2006, Mediecenter i Umeå
6 deltagare
Handledare: Rolf Granstrand

 
Filmer som producerades:

• Doris av Ulrika Henriksson
• Kärnhuset av Tommy Persson
• Den existentiella terapin av Inger Eriksson
• Det fanns inga ord av Gunilla Brändström
• Tillgänglighet för alla av Karin Lundgren
• The following video is rated for EP av Andreas

Planer finns på fler workshopar: ytterligare en i Umeå, en i Växjö, en med Schizofreniförbundet i
februari och med ett projekt om afrikaner med funktionshinder som drivs av den ideella
föreningen Afrosvenskarna Riksförbund http://www.afrosvenskarna.se/projekt/hodi.htm .

Dialogseminarium Berättelsens kraft
I november genomfördes en dialogkonferens i samarbete med URs Rum för Berättande som
syftade till att reflektera över ”berättelsens kraft”. I seminariet deltog forskare/praktiker, personer
från programföretag och handikappförbund, personer med funktionshinder och utan. Seminariet
har dokumenterats i en rapport.

Under en eftermiddag hösten 2006 samlades på Utbildningsradion en grupp personer från UR och
utifrån, forskare och praktiker, personer med funktionshinder och utan. Mötet var upplagt som ett
dialogseminarium med rubriken Berättelsens kraft.

http://www.afrosvenskarna.se/projekt/hodi.htm
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Under dagen presenterade arrangörerna Handikappförbunden (projektet Med i medier) och
Utbildningsradion (Rum för Berättande) sitt arbete. De visade några filmer som producerats i
deras workshopar för Digitala Berättelser. Filmerna hade producerats av personer med
funktionshinder. Dagen syftade till att skapa dialog och reflektioner kring hur mediebilden av
personer med funktionshinder kan förändras.

Några av de saker som diskuterades under seminariet:

• Amatörernas berättelser skiljer sig på flera sätt från de professionella berättarnas. Personer
med funktionshinder skildrar inifrån sig själva, och då blir det andra, nya perspektiv som
betonas. Offerbilden vänds mot bilder av personer fulla av kraft, som själva inte fokuserar på
sina hinder.

• På Internet äger alla möjligheten att producera och distribuera sina egna berättelser. De har
alltså tillgång till medierna. Frågan är vad den här utvecklingen betyder för professionella
medieföretag? När alla kan producera film – vad ska filmarna då göra? Kanske göra som
modeindustrin, som tagit upp gatans mode och integrerat i sitt eget skapande?

• Digitala Berättelser som metod är en enkel och tillgänglig metod, som ändå ger starka
resultat. Men varför är det svårt för professionella berättare att ta till sig budskapet i dessa
amatörfilmer?

• När individer och grupper som får berätta på sitt sätt, och vara med och skapa sin identitet
och självbild, påverkas individernas självkänsla och gruppens synlighet.

Här skapade Handikappförbundet kontakter med nya presumtiva samarbetspartner inom
forskarsamhället (inom olika discipliner och med olika högskolor) och fördjupade kontakten med
programföretagen, framför allt Utbildningsradion. Vad dessa nya nätverk kan resultera i är förstås
svårt att säga redan nu. Men redan direkt efter seminariet fanns konkreta planer på att gå vidare
i samarbete med de kontakter som knöts vid mötet; exempelvis genom att kunna knyta forskare
till vidare reflektioner kring berättande, identitet och självbild. Med programföretagen
diskuterades möjligheter till vidare kontakter för att förändra mediebilden av personer med
funktionshinder: workshopar för manusskrivande för att skriva in funktionshindrade personer i
manus utan att fokusera på funktionshindret (incidental portraying) eller att programmakare kan
använda de producerade filmerna som inspiration inför produktioner.

Vid dialogseminariet Berättelsens kraft såg deltagarna på filmer som
producerats i projektets workshopar. I gruppdiskussionerna möttes personer
från programföretag, handikappförbund och forskning
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Röster om projektet

Intervjuer

Några nyckelpersoner har intervjuats för en fördjupad bild av workshoparna inifrån. Tre
deltagare, en handledare och projektledaren har fått berätta lite utförligare om arbetet.

Intervjuerna finns i sin helhet i bilagorna. Den som är intresserad av att designa och arbeta med
workshopar, vad som fungerar, vad man ska tänka på etc har mycket att hämta i intervjuerna.

Ett par viktiga punkter som jag vill lyfta fram ur deras berättelser är:

Metoden är demokratisk. Digitala berättelser är en metod som inte spärrar bort personer med
funktionshinder. Tvärtom kan metoden vara en alternativ och bättre uttrycksform för personer
med olika slags funktionshinder. Deltagare, handledare och projektledning är överens om att
workshopmodellen fungerat mycket väl för målgruppen.

Empowerment: Begreppet empowerment innehåller power/makt. De som har deltagit i
projektets workshopar berättar på olika sätt hur det har utvecklat och stärkt dem att delta. Det
har lett till personlig utveckling och stärkt självkänsla.

Processer som fortsätter: Både för individer i workshoparna och för de organisationer som
deltar leder arbetet i projektet vidare till nya steg. Deltagare berättar om hur de lärt sig använda
datorer och om hur de stimulerats att delta i nya aktiviteter. Personerna vid Handikappförbunden
och UR berättar om hur de kommer att gå vidare med fler workshopar, och att de kommer att
använda både filmerna och erfarenheterna från projektet i nya sammanhang.

Plattform för framtida arbete: Journalister och intresseorganisationer har i det här projektet
fått en mötesarena genom att personer har gjort ett konkret arbete tillsammans i workshoparna.
Dialogen mellan dessa två parter präglas annars snarast av misstänksamhet från båda sidor. Här
berättar man i stället om möten där båda har lärt sig nya saker om varandra, och hittat vägar att
fortsätta dialogen.

Deltagarutvärderingar

Deltagarna fick efter workshopen fylla i en enkät på två sidor. Första sidan bestod av kryssfrågor,
och andra sidan av fyra fritextfrågor, där de kunde skriva med egna ord.

Kryssfrågorna behandlade workshopens form (uppläggning, handledning), frågor om lärande (om
teknik, om dig själv) om nyttoaspekten, om man skulle vilja gå vidare:

• Informationen före workshopen var bra
• Det praktiska kring workshopen fungerade bra
• Jag har gjort en film som jag är nöjd med
• Jag har lärt mig något nytt om berättande
• Jag har lärt mig något nytt om teknik
• Jag har lärt mig något nytt om mig själv genom att göra den här filmen
• Jag tror att andra skulle ha nytta av att se min film
• Jag har visat min film för andra
• Jag skulle gärna vilja lära mig mer om hur man gör digitala berättelser
• Jag kan tänka mig att själv vara handledare för en sådan här workshop
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(Svarsalternativ: NEJ! Stämmer inte alls – Stämmer inte så bra – Stämmer delvis – JA! Stämmer
mycket bra – Ingen åsikt)

Deltagarna är överlag mycket positiva med både uppläggning och innehåll. När man har negativ
kritik har det gällt det praktiska kring workshopen. Man instämmer helhjärtat i att man har lärt sig
saker om teknik och berättande. Många, men inte lika många, säger att de har lärt sig något nytt
om sig själva (vi ville se om deltagaren själv funderat över självbild och identitet).

Intressant att notera är att hur nöjda deltagarna är med sina filmer. Många har visat sina filmer
för andra! Och många skulle kunna tänka sig att vara handledare själv för andra personer.

Här är ett litet axplock av synpunkter ur fritextfrågorna, där deltagarna kunnat skriva lite med
egna ord.

Hur tycker du vi kan utveckla workshopen?
”Gör en video som visar hur man arbetar vid moviemaker. Bra för dem som inte kan gå en kurs
men kan bedriva självstudier.”

”Genom att ha djupare och svårare uppgifter.”

”Två dagar är alldeles för kort tid, utvidga till tre eller gärna fyra dagar.”

”Dela in i två kurser – en för datavana och en för ’zombies’.”

”Genom att ta in fler med utländsk bakgrund. Då kan man få en annan syn på handikapp av en
kulturell synvinkel.”

”Med tanke på att alla har funktionshinder så bör man innan ha tagit reda på vilka speciella
situationer som kan behöva ordnas. Som att jag inte hör i små datorhögtalare och behöver starka
högtalare. Detta är ju enbart min situation. Kan tänka mig att andra funktionshinder har andra
problem som skulle kunna gå att lösa innan så att workshoptiden kan gå till att göra filmen och
inte lösa problem runt funktionshinder.”

om du har visat din film för någon annan – vilka reaktioner har du fått?
”Har visat den för min familj och dom tyckte den var skitbra!”

”Skratt!”

”Fin respons.”

”Gillande och applåder.”

Vad tycker du att man kan använda Digitala Berättelser till?
”Till att marknadsföra sig själv när man är färdig med utbildningen och ska ut och föreläsa.”

”Som pausprogram i tv.”

”Till dagbok”

”Användningarna verkar vara obegränsade.”

”Undervisning”

”Informationsfilmer och konstnärliga verk.”

”Det stärker de människor som gör berättelserna. I vår förening skulle vi kunna använda digitala
berättelser som information om väldigt många ämnen som är viktiga för oss och våra
medlemmar.”

”T ex för att skapa föreståelse hos försäkringskassor, kommuner. För personliga assistenter att
förstå sitt eget arbete och den enskilda brukarens situation. Som diskussionsunderlag vid kurser.
Ja, möjligheterna är oändliga.”
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Har du andra synpunkter och kommentarer kring workshopen som du vill
dela med dig av?

”Vi har varit åtta personer i gruppen, det känns som maximum. Är det fler ska det vara fler
handledare. Annars är det en MYCKET matnyttig workshop som är bra att ha som grundkurs.
Påbyggnad vore önskvärt. ”

”Mycket intressant och berörande att se alla olika berättelser; så personliga!”

”Tiden var så kort. Men alla fick ihop nåt.”

”Det vore bra med en rent teknisk genomgång av programmet innan man börjar. Bara
elementärt, hur bilder lyfts in, hur ljudet läggs in och ändras.”

”Väldigt bra. Fick inspiration. Vill gärna göra fler filmer.”

”Nu har jag köpt en videokamera och tänker använda den flitigt och göra dem i moviemaker.”

”Otroligt bra jobbat och ett kanonprojekt. Bra synvinkel från HSOs sida att arbeta för att skapa en
förändring i synen inte bara hos den enskilda funktionshindrare, utan också att skapa en
förändring hos allmänheten i synen på funktionshindrade. Så enkelt … och så kul.”

Resultat – diskussion
De kvantitativa mål som angavs i projektansökan är mer än väl uppfyllda – workshoparna har
varit fler än planerat, nio i stället för sex, liksom antalet deltagare i workshoparna, cirka 60
jämfört med planens 20. Arbetet har också resulterat i betydligt fler antal filmer än beräknat,
eftersom alla deltagare färdigställde sina filmer (med ett undantag). De har enligt plan publicerats
på nätet och samlas på en DVD-skiva.

Många av deltagarna som har varit med i workshopar är positiva till att själva leda nya
utbildningar i Digitalt berättande. Projektet har byggt upp en bas av personer som är villiga att
medverka i framtida arbete för att förändra mediebilden av personer med funktionshinder.

I det följande diskuteras mer kvalitativa resultat av projektets arbete, vilka också är högst
intressanta och förmodligen sträcker sig över de ursprungliga förväntningarna.

Att gå vidare
Ur resultatet kan man också få idéer till vad man skulle kunna bygga vidare. Exempel på nya
projekt som skulle kunna fördjupa resultaten från det här projektet skulle kunna vara:

• Ett disseminationsprojekt som vidareutvecklar spridningsvägar och användningssätt för
projektets filmer och för ev framtida Digitala Berättelser. (Studiecirklar för personer med
funktionshinder angavs i projektets start som ett användningsområde, men under arbetet i
projektet har det kommit fram många fler tänkbara målgrupper för berättelserna).

• Workshopar i digitalt berättande i en omgång två för en del av dem som deltagit (för att nå
fram till fler slags berättelser än den som informerar om funktionshinder och fokuserar på det
som är annorlunda)

• Workshopar i digitalt berättande som samlar journalister och personer från
handikappförbunden och där man reflekterar över hur man kan mötas i arbetet med att
förändra mediebilden av personer med funktionshinder

• Workshopar i manusskrivande för ”incidental portraying” – att skriva in personer med
funktionshinder i produktioner

• Samarbete med forskare kring berättande och identitet/självbild/”den andres bild”
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Osynliga, passiva, vårdberoende – det är bilden
Vilken är den mediebild som projektet Digitala Berättelser vill ändra på? Hur skildras personer
med funktionshinder i medier? Vad kan den innebära för omvärldens bild av dessa personer – och
för deras egen självbild?

Resultaten av projektet Digitala berättelser bör ses mot bakgrund av den problembild man har att
arbeta med. Och den bilden har skärpts och tydliggjorts genom en systematisk studie av
mediebilden5 som har genomförts i projektet Med i Medier. Forskaren Marina Ghersetti vid
institutionen för Journalistik och Masskommunikation vid Göteborgs Universitet har gjort en studie
av nyhetsrapportering i Sveriges Television.

Hon fann att personer med funktionshinder är osynliga – de är med i få nyhetsinslag. Och när de
är med illustrerar de problem, och fokus ligger på funktionshindret. Rapporteringen är
diskriminerande och exkluderande.

Ghersettis studie visar att personer med funktionshinder framställs som passiva, hjälplösa och
vårdberoende. Ingen person med funktionshinder medverkar på samma villkor som andra
medborgare i nyheter som rör generella samhällsfrågor. Istället är man representant för en grupp
med särskilda behov och problem.

Här finns alltså två faktorer som lyfts fram av forskningen: osynlighet samt en bild präglad av
passivitet och med fokus på funktionshinder. Därför har projektet Digitala Berättelser arbetat med
att göra personer med funktionshinder synliga, och med att bidra med kunskap om hur bilden kan
bli mer nyanserad, och utgå från person och inte funktionshinder.

Liten insats, stor påverkan
I det här projektet har cirka 60 personer fått en kort utbildning i hur man gör en kort berättelse
med hjälp av modern teknik. Med ord, bilder, röster och musik har de skapat en egen digital
berättelse.

Det är ingen stor insats. Men den är strategiskt fokuserad, ett slags arkimedisk punkt, och har
därför redan givit resultat. Den bör också ha påverkan framåt.

Resultatet i det här projektet är bland annat att den grupp människor som deltagit i projektets
workshopar fått en kick som påverkat dem att börja jobba med datorer, att börja utbildningar, att
hålla föredrag, att skapa och kreera. De har fått empowerment, vuxit som personer.

Men dessa berättelser är också en sprängkil in i medieföretagen, i en attitydförändrande insats
där bilden av stora grupper av människor förändras och blir rikare och mer nyanserade. Personer
med funktionshinder synliggörs, på sina egna villkor, och får berätta sin version. De kliver in och
tar sin plats. De påverkar då också andra på den mediala arenan.

Berättelserna och deltagandet i medierna påverkar också de egna organisationerna. I den
komplexa interaktionen mellan bilden-av-sig-själv och den-andres-bild finns också i
Handikappförbundens organisationer traditioner som utmanas när personer med funktionshinder
definierar sin plats, sin rätt att berätta sin version.

Som mikrokrediterna – ett kvalitativt språng
Samtidigt som jag i december 2006 arbetar med projektets material och den här rapporten får
Muhammad Yunus och hans Grameen Bank Nobelpriset för sin modell för mikrokrediter, modellen
som utvecklades i Bangladesh och som sedan spridits över hela världen. Fattiga människor får ett
litet lån: till en gris, till en symaskin. Och denna lilla insats gör att individer och byar kan häva sig
ur fattigdomen. Det slår mig att det finns en parallell mellan mikrokrediterna och de workshopar
som projektet Digitala Berättelser arbetar med.

                                                  
5 Bilden av funktionshinder, En studie av nyheter i Sveriges Television. Maritna Ghersetti. En
sammanfattning av rapporten finns på www.hso.se

www.hso.se 
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Med en liten konkret insats, ett litet verktyg, kan individer göra ett kvalitativt språng och förändra
sitt liv. Fattiga människor i Bangladesh får det första trappsteget till sin nya ekonomi. Personer
med funktionshinder i Sverige öppnar dörren till att delta på sina egna villkor i den ständigt
pågående berättelsen om vem vi är, vilken plats vi vill ta, våra drömmar och ambitioner.

Det låter kanske som stora ord, och parallellen kan kanske kännas väl storslagen? Men det är
intressant att göra den. Precis som det lilla lånet till en fattig bonde startar en process som växer,
till en rörelse som förbättrar villkoren för stora grupper av underprivilegierade, och synliggör dem,
kan verktyg för berättande också få verkningar långt över individnivå. De perspektiven målades
upp under det dialogseminarium som projektet Digitala berättelser ordnade under november
2006. När berättandet i medier demokratiseras genom Internet, vittrar programföretagens
monopol på hur berättelser om personer med funktionshinder ”ska” berättas.

I industrisamhället var det individernas och gruppernas tillgång på pengar, finansiellt kapital, som
avgjorde deras möjligheter. I informationssamhället är det också avgörande vilken tillgång man
har till kunskap och information, att ta till sig, att tolka – men också att kunna sprida information
som gagnar de egna intressena. Det är därför det är så viktigt, och så intressant att se, hur
modellen Digitala Berättelser passar så väl för personer med funktionshinder. Den är enkel,
tillgänglig, och den har stor sprängverkan.

Förväntningarna på projektets resultat kan beskrivas i form av de kapital6 som samhället och dess
organisationer arbetar med:

• Humankapitalet – människor i projektets målgrupp skall genomgå en positiv utveckling.
• Finanskapitalet – skattepengar ska förvaltas så att de ger bästa möjliga utväxling, vilket de

gör när människor kan leva ett aktivt liv och må bättre
• Strukturkapitalet – modeller och arbetsmetoder hos medieföretagen, hos handikappförbunden

och i det här sammanhanget också strukturen i mediernas berättelser om människor

Dessa olika slags resultat växelverkar, och de kan beskrivas, oftast kvalitativt. Det är också så
som sker i den här rapporten. Deltagare beskriver hur workshoparna satt igång processer som
gjort dem mer aktiva och givit dem fler möjligheter. Personer i organisationerna berättar om hur
de vill utveckla nya modeller och kunskaper i arbetet med målgruppen och i samarbetet med de
andra intressenterna i projektet.

Humankapitalet – stärkt egenmakt
Humankapitalet har ökat genom projektets aktiviteter, människor har vuxit och
kompetensutvecklats. Jag tar upp två aspekter: empowerment av individen och påverkan på
individer i strukturerna runt dem.

Empowerment
Individens växande och mobilisering av egenmakt för att bättre kunna ta tag i sitt eget liv kallas
på EU-språket för empowerment. I det här projektet har man i workshoparna arbetat med
empowerment av personer som har ett funktionshinder. Man kan också säga att projektet arbetat
också indirekt med empowerment, nämligen av personer i medieföretag och andra organisationer
i projektets närhet. De har fått kompetensutveckling och arenor för erfarenhetsutbyte, där de kan
utveckla sitt berättande.

                                                  
6 I samhället/organisationen är humankapitalet de människor som finns där, finanskapitalet det vi
oftast tänker på som ”kapital” – pengarna och strukturkapitalet är ”det som finns kvar i organisationen
när humankapitalet har gått hem”, exempelvis system för hur kunskap samlas in, byggs upp,
bearbetas, lagras och förmedlas. Man brukar också tala om ett fjärde kapital i organisationsteorin: det
fysiska kapitalet – byggnader, utrustning etc, men vi har inte tagit med den parametern i den här
resultatgenomgången
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Strukturpåverkan
Utveckling av bättre tillgänglighet för grupper som idag missgynnas i samhälle och arbetsliv
kräver också ett annat perspektiv, det som på EU-språket heter strukturpåverkan (sensitisation).
Digitala Berättelser arbetar med humankapitalet, genom synliggörande, kunskapsuppbyggnad etc
som påverkar individer och arbetet i organisationerna som deltar i arbetet. Eftersom
organisationer och företag består av personer, så är en aspekt av påverkansarbetet lämplig att
beskriva som utveckling av samhällets och organisationernas humankapital.

Denna utveckling av humankapitalet – en i hög grad subjektivt upplevd och kvalitativ utveckling –
är naturligtvis oerhört svår att mäta. Däremot kan man lyssna till hur deltagare själva beskriver
hur de utvecklats i workshoparna. I intervjuer och deltagarenkäter beskriver de på olika sätt sin
empowerment.

Ett kvantitativt mått på hur strukturpåverkan skett, om än indirekt, finns i projektets
aktivitetslista, med förteckning på de många kontakter som skett mellan Digitala Berättelser och
andra aktörer, samt aktiviteter där aktörer kunnat mötas genom att Digitala Berättelser bidragit
till att skapa lämplig plattform.

Det finansiella kapitalet
Den här typen av projekt bidrar också till att öka det finansiella kapitalet, även om det kanske är
svårt att se sådana effekter här på ett särskilt distinkt sätt. Men allt går att mäta i pengar också:
om människors möjligheter att vara aktiva och må bra ökar, så har det ekonomiska konsekvenser
för samhällsekonomin.

Projektets workshopar har en potential att direkt påverka enskilda människor så att de mår
bättre, men det kanske inte är så stora belopp man kan räkna in för det. Den stora ökningen av
finansiellt kapital ligger i ett generellt bättre bemötande av personer med funktionshinder – vilket
bör vara en konsekvens av en förbättrad mediebild.

Strukturkapitalet – modell för förändring
Det resultat som uppnås i det här slaget av utvecklingsprojekt är till en stor och viktig del mer
ogripbart än det handfasta finansiella kapitalet, och det tydliga (men mer svårfångade)
humankapitalet.

Det handlar om ökat strukturkapital när Handikappförbunden lärt sig mer om hur man kan arbeta
mot medier, och när programföretagen lärt sig mer om hur man kan arbeta med
intresseorganisationer som Handikappförbunden.

Genom projektets aktiviteter har Handikappförbunden utvecklat och testat metoder för att aktivt
förändra mediebilden av personer med funktionshinder – både i tv och på Internet. Nya möjliga
arbetssätt för att bättre skildra personer med funktionshinder har tillförts programföretagen.

Personer i Handikappförbundens omgivning har lärt sig mer om området funktionshinder.

Handikappförbunden har kunnat dra nytta av uppbyggt strukturkapital – projektet bygger på ett
koncept, Digitala Berättelser, som fanns färdigt att användas. Detta strukturkapital har man i
projektet kunnat testa och utveckla för målgruppen. Kunskapen om hur man arbetar med
workshopar för Digitalt berättande är befäst, och innebär en tydlig ökning av Handikapp-
förbundens strukturkapital, ett kapital man kan arbeta vidare med.

Genom att olika personer inom organisationen och i omvärlden har involverats i projektets
aktiviteter har det också skett ett organisatoriskt lärande. Detta kan beskrivas som en ökning av
strukturkapitalet: rutiner, modeller, tillvägagångssätt, uppbyggda kontaktvägar, nätverk etc.

Till det organisatoriska lärandet hör också projektledningens ökade kunskap om hur man arbetar
med projekt och dess organisation.
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Bilagor

Intervjuer

Intervjuerna som följer har dokumenterats på dator under samtalet, och därefter har de
intervjuade fått läsa igenom texten för att se så att det inte finns några sakfel.

Intervjuerna redovisas här i något redigerat skick i syfte att underlätta läsningen.

Barbara Andersson
”Nu skickar jag e-post och betalar räkningar via datorn.
Och jag går på kurs för att lära mig göra dokumentärfilm.”

– Det kom ett papper till vår förening om att HSO skulle ordna workshop för den som hade något
att berätta, och det tyckte jag var intressant, så jag anmälde mig och kom med.

Barbara Andersson från Julita i Sörmland deltog i en workshop i Stockholm i augusti månad. Hon
som tidigare inte använt datorer, fick upp ögonen för att IT tydligen var någonting som hon också
kunde använda. Barbara fick blodad tand av workshopen och anmälde sig genast till en
dokumentärfilmarkurs på ABF under hösten. Våren 2007 hoppas hon komma med på en
berättarkurs på Åsa Folkhögskola utanför Katrineholm.

Det blev verkligen stora förändringar för dig personligen av en enda helgs workshop?

– Det är verkligen fängslande hur slumpen kan avgöra! Det kommer ett papper, man gör en
anmälan för det verkar roligt – och sen händer en massa nya saker. Det är verkligen spännande
med slumpen, det är som om man inte styr det själv.

– Jag ville vara med för att jag tyckte att jag hade något att berätta. Det som var nytt för mig var
att jag inte kunde så mycket data. Det var först i och med den här workshopen som jag egentligen
suttit vid dator. Det var krångligt, och lite av en chock. Men vi fick ju hjälp med det tekniska. Det
är ju en sak att sitta och skriva ner en berättelse, och en helt annan att få bild och ljud att fungera
i en digital berättelse i datorn.

– Idag använder jag datorn en hel del. Dator är inte alls dumt! jag skickar e-post och betalar
räkningar. I dokumentärfilmskursen som jag går nu arbetar jag med att skildra en person som bor
i Stockholm (Bengt Stenström, som intervjuas här intill), och vi håller mycket kontakt just med e-
post. Jag försöker alltså göra en egen liten film. Nästa steg för mig sedan är att arbeta mer med
berättandets teknik, och det är därför jag hoppas jag kommer med på folkhögskolekursen i vår.

Den workshop som Barbara var med i drabbades av tekniska problem. Första dagens arbete i
datorerna suddades ut under natten, ett strömavbrott slog ut systemet hos kursarrangören.

– Allt som vi hade spelat in första dagen försvann! Erfarenheten är att man måste ha tålamod och
förståelse när man jobbar med teknik. Det gick bra, men stackarn som ledde kursen fick det
naturligtvis jobbigare, eftersom alla jagade henne första dagen.
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– Idén med det här projektet tycker jag är väldigt bra. Detta med berättelser gör att man först och
främst stärker sitt eget självförtroende. Man känner sig utvald. Man blir accepterad, och känner sig
nöjd när man får berätta och andra är intresserade. Efteråt har jag visat min film i min förening för
andra personer i samma situation, och det har inneburit att också deras självförtroende vuxit, när
de ser att den här sortens berättelser kan föras fram.

– Min förening sponsrade mig med pengar till Stockholmsresan. Därför har jag förstås också visat
upp den färdiga filmen. Jag visade den i ett annat projekt som vi driver, Postpolioprojektet,
deltagarna där är äldre svenskar. Där har man också arbetat mycket med att dela med sig av sina
berättelser. Jag tycker det är synd att vi inte gjorde film om det också, och nu slutar det projektet.
Men jag funderar på att försöka samla gruppen igen och ha med mig kamera och göra något med
berättelserna från de andra. Jag skulle vilja ta upp de viktigaste frågorna och bidra till
dokumentationen i det projektet.

- Syftet med projektet har ju varit att ändra mediebilden, och jag har noterat hur man mer och
mer visar rörelsehindrade som personer i tv, inte som konstiga som man dyker undan med blicken
inför, utan som människor. Det tror jag gör att människor över huvud taget reagerar annorlunda
när de möter någon som har funktionshinder.

Barbara Andersson är aktiv i RTP, Riksförbundet Trafik- och Polioskadade i Sörmland.

Bengt Stenström
”Berättande i både ord och bild
är en ytterst lämplig form för
personer med hjärnskador”

– Föreställ dig att du vaknar en morgon och inte vet vad som hände igår eller åren innan. Vartefter
börjar du få lite minnesbilder tillbaka. Men du kan inte gripa tag i dem själv. Du behöver påverkas
av andra personer. Och du behöver sysselsätta dig, då bearbetar du minnet. Rehabiliteringen av
personer med hjärnskada förutsätter interaktion, dels den man har med sig själv, dels med andra
personer. Man behöver arbeta med händelser man råkat ut för, minnas dem och kunna beskriva
dem för andra.

– Den här typen av funktionshinder, där man drabbats av hjärnskada eller stroke, innebär att man
har svårigheter att formulera sina tankar. Man har också kognitiva hinder. Det gör att man behöver
andra kommunikationsmedel än de vanliga. Man har svårt att göra sig gällande genom direkt tal.
Man har också svårt att uttrycka sig, särskilt under press. Då är datorn ett formidabelt hjälpmedel.
När man arbetar med digitala berättelser berättar man dels muntligt, dels använder man bilder och
information som stödjer. Då blir berättandet lättare, och det blir också lättare för den som tar emot
berättelsen att ta till sig informationen.

När Bengt Stenström såg möjligheten att få delta i en workshop kring digitala berättelser, såg han
det som en mycket intressant metod för personer med det slags funktionshinder han själv har.
Berättande i både ord och bild är en ytterst lämplig form för kommunikation för personer med
hjärnskador, säger han. Den digitala berättelsen blir då ett medium där den funktionshindrade
personen kan uttrycka sig. Berättandet i sig blir också en rehabilitering för den hjärnskadade och
ett verktyg som kan påverka personer i omgivningen.

– Att ha en hjärnskada är en situation som är oerhört svår att förmedla till andra som inte har de
här erfarenheterna. Samtidigt behöver de som finns runt den funktionshindrade få kunskap om
den här typen av handikapp, skildrat av den som har det. Anhöriga behöver information om vad
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skadan innebär – exempelvis barnen, maken/makan till den som ligger på intensiven och har
drabbats av stroke. Likaså yrkesfolk som arbetar med personer med hjärnskador. Bättre
information leder till bättre bemötande.

– Jag ville lära mig tekniken att göra digitala berättelser och därför var jag med i två av projektets
workshopar. Under den första workshopen hann jag inte riktigt klart. I workshop nummer två
kunde jag göra en ny version, som kändes mera färdig. Storyn jag skrivit är självupplevd. För mig
handlade det om att lära mig hantera tekniken, den här formen för att förmedla information och
uttrycka sig, eftersom jag direkt såg att den här formen passade våra medlemmar så bra.

Bengt berättar i sina filmer om hjärnans kraft att reparera sig själv och bygga upp nytt, när delar
har skadats.

– Hjärnskador är komplexa. Det kan vara så att man inte har problem med att forma ord, med att
forma meningar och sammanhang. Man behöver bygga upp ett nytt personlighetskomplex, men på
nya grunder. Efter en sådan här skada behöver man bygga upp en ny plattform.

Hans framställning gav en av de andra deltagarna i workshopen en kick att fortsätta utveckla det
temat. Barbara Andersson, som intervjuas här intill, har gjort till sitt dokumentärfilmsprojekt att
använda Bengts erfarenheter. Hennes film kommer att vända sig till personer i omgivningen, i
föreningar för hjärnskadade och till personer som arbetar med rehabilitering.

– Meningen är alltså att vi kommer att jobba vidare med det digitala berättandet. Det som Barbara
Andersson arbetar med är ett steg i det. Hon fastnade för min berättelse, och tände på
problematiken jag beskrev. Detta med hjärnans förmåga att återställa sig, hjärnans
självläkningsförmåga, har fastnat starkt för henne.

Men det här med att lära sig en ny teknik – det låter som en svårighet?

– Haha. Ja. Det där är ett argument som jag har hört många gånger. Jag har ju arbetat länge med
datorer, och redan i början av 1990-talet utvecklade jag den första typen av hemsida för
Hjärnkrafts räkning. Då var det ju många som sade att det där med datorer är alldeles för svårt att
hantera, särskilt dem då som råkat ut för en skada. Men det där var ju ett synsätt som har blivit
övergående med tiden. Idag håller ju alla på med datorer, och programmen är så mycket enklare
nu. Tvärtom är just datorn ett utmärkt rehabiliteringsverktyg för personer med hjärnskador. Man
kan träna så många olika slags funktioner: minnet, kognition, kommunikation … Den som har tur
kan idag få en dator förskriven genom landstinget. Jag arbetar intensivt med att man då också ska
få hjälp med att hantera den, och att man skall kunna installera program som man själv behöver
och vill ha i sin dator – man får nämligen inte välja programvaran själv. Det måste ses som
naturligt att få tillgång också till att använda sitt hjälpmedel!

Man brukar ju tala om att berättandet påverkar berättaren. Har du några reflektioner kring det?

– Absolut. Jag vet ju hur berättandet påverkat och påverkar mig själv. Berättandet har varit en
metod som jag själv använt i min egen rehabilitering. När jag skadades för fyrtio år sedan fanns
det inga rehabiliteringsformer, och ingen forskning kring det här funktionshindret. Då hamnade
man ofrånkomligt på långvården, vilket innebar att man inte kunde komma tillbaka till ett vanligt
liv. Jag rymde från långvården och såg till att jag kunde bli kvar hemma.

– På 90-talet började det komma rehabilitering och forskning, och då kom datorerna! Jag satte
igång med det, och det blev en kick! Jag hade afasi, jag hade svårt med minnet och jag hade svårt
att uttrycka mig. Datorn blev en landgång för mig att komma tillbaka. Olika typer av program gav
möjligheter till inte bara kommunikation, utan också träning av funktioner som blivit skadade. Jag
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kan verkligen stryka under att den här sortens metoder ger stöd, hjälp och stimulans, och är en
möjlighet till utveckling.

– Projektets mål att förändra mediebilden är något man får se på lång sikt, något att arbeta
målmedvetet och strategiskt mot. På lång sikt ser jag det såhär: du kan stimulera andra till att
komma igång, och visa att det går att publicera sina tankar. Det finns sätt att formulera sig, att
uttrycka sig, att bli sedd. Här är det ju också bra att man inte är tvungen att gå igenom någon
professionell kurs, eller alltför styrd förmedling av berättelserna.

– Tekniskt/praktiskt skulle jag vilja notera att det är viktigt att den som leder dessa workshopar
bör vara väl insatta i den här typen av funktionshinder. Det handlar ju om mycket skilda
funktionshinder, och det är viktigt att seminarieledningen känner till vad för slags stöd som behövs
för olika personer. För personer med hjärnskada bör seminarieledaren exempelvis vara beredd på
att det tar tid att instruera. En bra modell är en seminarieledning med två slags kompetens; en
person som är väl insatt i den här typen av funktionshinder och en person som kan instruera på
datasidan. Och förstås ett bra samspel dem emellan.

Bengt Stenström är aktiv i Riksförbundet Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och sitter i
styrelsen för HSO i Stockholms län

Eva Lilja-Ekström
”Eleverna blev hemskt stolta över filmerna.
Nu ska vi använda metoden i andra klasser.”

– Jag arbetar på Ågesta folkhögskola. Projektet Med i
Medier kom jag i kontakt med genom Riksföreningen
Autism, där projektledningen från HSO var och informerade
om en utbildningsdag i digitalt berättande som skulle hållas
på Sveavägen i Stockholm. Det lät spännande. Jag ledde
sedan en workshop för mina elever, som studerar för att bli
informatörer som kan berätta för andra om Aspergers
syndrom. Under den workshopen var jag den som
instruerade kring metoden digitala berättelser, och mina
dataelever tog hand om tekniken.

– Vi har lagt ut filmer från workshopen på vår nättidning
Aspera. Eleverna är hemskt stolta över sina filmer.
Metoden digitala berättelser spred vi sedan vidare till andra
elever på skolan med Aspergers syndrom. Jag jobbar också
på en avdelning med elever med lindrig
utvecklingsstörning. Vi har visat filmer där, och nu ska
också de eleverna också lära sig att göra digitala berättelser. I vår kommer jag nog att ta med
detta när jag ska arbeta med arbetslösa ungdomar med Aspergers syndrom.

– Vi jobbade i workshopen med fria berättelser, utan teman. Eleverna berättade om en kanottur,
någon gjorde en tecknad film, någon arbetade med en sång av Cornelis Wreeswijk. Men min
baktanke är att när eleverna sedan ska hålla föredrag om Aspergers, då kan de ju göra inslag till

DET HEMSÖKTA HUSET
Vi på Aspera är stolta över att
än en gång vara först med att
visa demon-regissören Morgans
nya skräckfilm - Det hemsökta
huset

Reklam för en av ungdomarnas
filmer, saxat från nättidningen
Aspera,  för och av personer med
AspergerSyndrom
www.aspera.nu

www.aspera.nu
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sitt föredrag. Det är ju ett fint inslag om man till exempel vill berätta om hur man påverkas av
stress. Så i förlängningen innebär det att eleverna kan bli bättre informatörer.

– När vi jobbade med filmerna var det kul, och det såg nog ganska kaotiskt ut. Jag tyckte inte det
var något som var besvärligt, jag är väl rätt tålig – jag har jobbat som dramapedagog i tio år. Men
de andra som jobbar här sade: ”Oj, så rörigt! Kan det verkligen bli fruktbart av det här?” De
noterade också att de aldrig hade hört eleverna skratta så mycket och ha så kul. Det var verkligen
kreativt och jätteskoj, och vi grejade det.

– Jag ser stora fördelar att jobba med den här metoden och kommer att fortsätta med den. Det är
ju väldigt enkelt att göra berättelser. Jag, som inte är så datorvan, hade inga problem. Och jag
blev också sådär stolt och visade min berättelse för andra när den var klar. Den handlade inte alls
om funktionshinder, jag kör motorcykel och gjorde en film om motorcyklar. Den visade jag för
kompisarna i BMW-klubben. Det gäller att få in bilderna, och sen kan man göra det väldigt enkelt,
man kan lägga in texter eller musik. Det blir så uttrycksfullt med förhållandevis enkla medel.

Bör personen som leder workshopar i digitalt berättande för personer med funktionshinder ha
kunskap om funktionshindren för att det ska fungera bra?

– Man bör veta lite grann, det tror jag är bra, så att man kan stödja på rätt sätt för just det
funktionshindret. Den gruppen som jag arbetar med har till exempel svårt att klara stress. Och det
kan ju upplevas som lite stressande när man har lite tid på sig. Då kan det vara svårare om man
inte känner till hur man kan lägga upp arbetet så det passar de här ungdomarna.

– Metoden fungerade verkligen med de här eleverna. Många tycker det är jobbigt att höra sin egen
röst, men de kan ändå tycka det är kul att göra berättelser. Sen är det detta med att visa upp
berättelserna – det var tydligt individuellt. De flesta tyckte det var jätteroligt att vi ville visa deras
filmer, men inte alla. En kille sa klart ifrån att han inte ville visa sin film. Och då får vi ju respektera
det. Vi har visat dem hos Riksförbundet Autism, och vi har visat dem igen nyligen när vi hade
studiebesök från Australien. Det är så kul att se hur stolta och glada ungdomarna är över sina
berättelser.

– Ungdomarna själva är ju vana vid varandras berättelser. De är ute på nätet och tittar på
YouTube. Jag hade inte hört talas om det förut. Men det är ju sånt man kan lägga ut där om man
vill. Det sade förresten en av våra besökare som fick se filmerna: ”Ni skulle lägga ut det på tv,
såna här korta snuttar. Jag blir så rörd.”

Eva Lilja-Ekström arbetar vid Ågesta folkhögskola, där man har flera kurser för ungdomar
med funktionshinder.

Pinge Adamsson, Utbildningsradion
”Jag är entusiastisk
över den här metoden”

– Jag blev entusiastisk för Digitalt berättande redan när jag introducerades för metoden 2002 av
Julia Granath, som är bland dem som introducerade den i Sverige. Digitalt berättande hör för mig
samman med det som inom skolan kallas för det ”vidgade textbegreppet”.

Pinge Adamsson arbetar vid UR, och har genomfört en stor mängd workshopar i Digitalt
berättande. Ofta har han då arbetat i skolan, både med lärare och elever. Han har varit handledare
i två av projektets workshopar. Jag bad honom börja med att berätta om metoden, och om hur det
fungerar att arbeta som handledare.
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– Strukturen i metoden är viktig. Man kan jämföra med ett recept när man lagar mat. Lite grann
kan man ändra. Gillar man inte paprika, kan man kanske ta nåt annat. Men man kan inte ändra för
mycket i receptet och fortfarande kalla det för gulasch … Man har en tydlig stomme när man
arbetar med den här metoden. Därför är den så lätt att sälja in.

– När man arbetar med den här metoden följer man en struktur som gör att det är lätt att få fram
en berättelse som är personlig. Jag som har arbetat i skolan vet ju hur svårt det är att få elever att
berätta personligt när man ber dem skriva texter. Med Digitala berättelser är det lätt att få till det
personliga.

– Arbetet är avgränsat, och workshopen tar kort tid: ett par dagar brukar vi använda. Det är lätt
att avsluta. Och det kommer ut nåt som alla kan ha i handen – det är också viktigt. För det mesta
utgår vi från någon slags tema och en idé om en mottagare, så man inte gör berättelsen bara för
sig själv.

Hur fungerar metoden för olika slags deltagare?

– I skolan har jag mest haft workshopar med lärare, då kan ju de sprida metoden vidare till sina
elever och till andra lärare. De erövrar många erfarenheter, framför allt en djup förståelse av att
bilder är mångtydiga, och kan innehålla många möjliga tolkningar. Annars ser man gärna bild som
något lättvindigt, utfyllnad. Man lyfter värderingen att använda bilder som text.

– Det är roligast att jobba med elever, det lyfter alla elever att jobba med Digitala berättelser.
Elevgrupper funkar allra bäst. Eller vuxna som inte är lärare ... Det är förstås hårt generaliserat när
jag säger det. Men lärare har ofta svårt att göra nåt utifrån sig själva. De duktiga flickorna, de med
en massa MVG, brukar också ha svårt att göra berättelser utifrån sig själva. De har kodat av
skolans traditionella kod, de är så intränade på skolans normer. De och lärare har svårare att röra
sig utanför de traditionella skolramarna.

– En kul replik kring hur Digitalt berättande kan fungera i skolan har jag från en lärare jag jobbade
med i ett projekt i Svenska för invandrare. Han hade hittat den pedagogiska essensen i sin
yrkesroll … Han sa: ”När jag har jobbat med digitalt berättande, så jagar eleverna mig – inte
tvärtom!” Rollen som lärare skiftar till handledare.

Nu har du lett två av projektets workshopar. Hur var det att arbeta med grupper med personer
med funktionshinder jämfört med andra grupper du arbetat med?

– Jag har arbetat tidigare med elever med särskilda behov. Så det var inte nytt för mig. Alla
människor har särskilda behov, ibland kan det vara på grund av ett funktionshinder. En bra
pedagog ska kunna möta dem alla. Nja, att vara handledare handlar om att kunna möta
människor. Träffar jag en döv människa pratar jag med den personen och inte med tolken. Men
många börjar prata med tolken eller den personliga assistenten. Många av dem som kommer från
Handikappförbunden har dolda handikapp, som inte syns.

– I Digitala berättelser arbetar vi med det personliga tilltalet. Vi sliter med deltagarna så att de inte
ska berätta OM. De ska inte berätta exempelvis OM att få barn, utan hur de själva upplever det
som person. Den Digitala berättelsen är en personlig berättelse.

– Det som varit problemet med de här grupperna är att folk kommer dit och pratar om sitt
handikapp. De vill upplysa och informera. De är låsta i sin berättelse om funktionshindret. De ser
ett tillfälle att nå ut, de vill att folk ska bli medvetna om vad exempelvis en hörselskada betyder. Så
kändes det framför allt på första workshopen. Då var det med personer som var ledande i
förbunden. Det är likadant om man bjuder in folk från politiska partier. Vi har blivit bättre på att
hjälpa dem att skapa andra, mer personliga berättelser.
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Det du tar upp nu har varit en av kärnfrågorna i projektet. Det syftar ju till att förändra
mediebilden. Men mediebilden – och ”den andres” bild – påverkar också den som har ett
funktionshinder. Jag ser en parallell till det som du berättade nyss om lärarna och de inskolade
eleverna. Den som har ett funktionshinder vill informera om det när du ber henne eller honom
berätta, det är den ”rätta” berättelsen, den som det frågas efter. Kan du arbeta som handledare
för att komma vidare från den berättelsen?

– Jag tror man måste ge tid. Över tid kommer det fram andra frågor. Man kan låta folk göra
workshop nummer två, samla dem till ny workshop.

Kan du se några direkta effekter på UR genom ert deltagande i projektet?

– Det händer mycket på UR nu, det sker en stor revidering av hela vår policy för funktionshinder
och minoriteter. Där är det viktigt för oss med de här kontakterna. Konkreta effekter jag
personligen direkt kan se är att det kan bli fler workshopar vid riksgymnasiet för döva här i Örebro.
Allt det material som har kommit fram genom Rum för Berättande, kommer också att kunna
användas som underlag för nya produktioner. Om man till exempel tänker göra sex- och
samlevnadsprogram för 15-åringar kan man titta på några av de här filmerna för att få en känsla
av vad som är viktigt för dem, och sen utifrån det göra program.

Digitala berättelser har ju mött kritik också från professionella berättare, som dina kollegor på
programföretagen till exempel. De säger att berättelserna är tunna, att de saknar dramaturgi, har
dålig teknik och att de därför inte fungerar. Vad tänker du om det?

– Det finns den sortens synpunkter, helt klart. Men det är inte så konstigt, det är en ny teknik och
när det händer nya saker så ser de sig som hotade, de som gjort arbete inom området tidigare. Så
var det ju för filmarna när videon kom, och alla kunde göra film. Och man frågade sig: Kan de göra
mitt jobb? Det har knorrats kring dålig kvalitet och liknande, men jag ser det inte som så allvarligt.
Det är en utvecklingsfas.

– Det finns fler paralleller kring den hotade professionalismen med den nya tekniken. Se på
Wikipedia! Det är ju ett digitalt uppslagsverk som nu är tungt och bra, med seriösa artiklar. Jag
undrar hur Nationalencyklopedin reagerar, de har ju betaltjänst och inte lika uppdaterade artiklar.
Med ny teknik följer förändringar, och det är klart att man kan uppleva det som ett hot. Men jag
tror inte det är så allvarligt. När Internet kom skulle ju alla tryckta dagstidningar försvinna. Men
idag finns det tvärtom fler papperstidningar än då.

Pinge Adamsson arbetar vid Utbildningsradions redaktion för pedagogisk utveckling, en
redaktion som arbetar med tillgänglighet och användning av URs program

MIA AHLGREN
”Metoden visar ett litet steg på vägen
mot att ändra mediebilden av funktionshinder.
Både mediernas bild och självbilden”

– Med facit i handen är det framför allt två saker i projektets resultat som jag inte hade väntat mig
när vi startade projektet. För det första har vi fått betydligt fler deltagare än vi antog när vi skrev
projektplanen. För det andra hade jag inte väntat mig så många berättelser med fokus på att
beskriva sig som annorlunda.
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– Vårt mål var att genomföra workshopar för tjugo deltagare, och vi är uppe i sextio! Det förvånar
mig, för jag vet ju hur svårt det är att få med föreningsaktiva på nya aktiviteter. Men vi har lagt
mycket arbete på att försöka nå ut på många olika sätt, inte bara till dem som man automatiskt
når via de vanliga informationskanalerna.

– Väldigt många av berättelserna visar att berättaren ser sig själv som annorlunda, och har behov
av att utbilda folk om sitt funktionshinder. Vi har verkligen uppmanat folk att vara fria i sitt
berättande. Men det är klart att Handikappförbunden har ju varit avsändare, och det har
naturligtvis präglat budskapet. Jag funderar på om fokus på det som är annorlunda, och på att
man ska utbilda omgivningen på funktionshindret, faktiskt ökar klyftorna mellan ”vi” och ”dom”.
Om berättelserna inte bara handlar om det som särskiljer, utan om det som är lika, kan det minska
klyftorna.

– Sammantaget tycker jag att vi har lyckats över förväntan med vårt projekt. Det beror på att vi
har arbetat med att göra konkreta saker som båda parter har haft nytta av. Men att förändra
mediebilden är en långsam process, och vi har just börjat.

Lärande möte med medier
– Samarbetet med Utbildningsradions Rum för Berättande har varit väldigt bra. Det är ju inte så
självklart att det fungerar bra med samarbete mellan handikappföreningar och medieföretag,
eftersom det finns en underliggande ömsesidig misstänksamhet att ta sig över. Personer från
handikappföreningarna är ofta misstänksamma mot journalister, eftersom många känner sig
misshandlade i medierna. Man är ofta väldigt kritisk. På samma sätt är journalister ofta
misstänksamma mot intresseorganisationer: en journalist ska ju arbeta självständigt och inte låta
sig påverkas utifrån.

– I det här projektet har faktiskt det här mötet skett mellan journalister och intresseorganisationer.
Båda parter har fått respekt för varandra. Man har lärt sig nya och viktiga saker om varandra – och
sig själva. Man får en annan bild, och samarbetet ger avtryck. Båda utvecklas.
Handikappföreningarna lär sig mer om hur man kan nyttja medier, och medieföretagen ökar sin
kunskap om hur de kan skildra personer med funktionshinder på ett bättre sätt.

– För handikapporganisationerna finns också mycket att lära i ett samarbete. Dels hur man får
fram sitt budskap på ett lustfyllt sätt. Dels lär man sig också mer generellt något om mediernas
genomslagskraft. För många är medierna den främsta källan till kunskap om funktionshinder. Det
vet vi genom studier som BBC7 gjort. Därför är mediernas beskrivningar av personer med
funktionshinder så viktiga: det är ju den kunskap som når exempelvis politiker och arbetsgivare.
Handikapporganisationerna riktar traditionellt sitt opinionsarbete mot enstaka politiker, men genom
medierna når man till alla de andra också.

– I början hade vi ambitionen att försöka sätta samman grupper där vi blandade journalister från
mediebranschen och personer med funktionshinder, för att de skulle få mötas i en gemensam
process. Vi valde bort den lösningen för vi trodde att det skulle blir för svårt att få journalister att
lägga tid på en workshop kring berättande.

Workshopar – bäst med olikheter
– Vi valde medvetet att försöka göra så olika workshopar som möjligt, för att lära oss mer om hur
metoden fungerar under olika förutsättningar. I rekrytering och i upplägg valde vi att få variation

                                                  
7 BBC källa http://www.bbc.co.uk/commissioning/marketresearch/audiencegroup7.shtml

http://www.bbc.co.uk/commissioning/marketresearch/audiencegroup7.shtml
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på designen av de olika grupperna. När vi har marknadsfört projektet har vi inte sagt ”välkommen
till en workshop, du som har ett funktionshinder”. Vi har sagt ”har du något att berätta?”. De som
har hakat på känner att de har något att berätta.

– Vi har sökt oss ut utanför kanslierna, där arbetsbelastningen är hög och uppdraget att informera
om funktionshindret kan försvåra det personliga berättandet. Om deltagarna senare använder
kunskaperna i det intressepolitiska arbetet på olika sätt är det fantastiskt. Men i metoden ligger
fokus på det personliga berättandet. I rekryteringen valde vi att gå ut på olika sätt. Vi vände oss till
grupper med gemensamma intressen, och som kände varandra tidigare: t ex som i samarbetet
med Ågesta folkhögskola och studenterna där. Vi gick också ut väldigt brett och informerade om
workshoparna, och kunde sätta samman andra grupper där deltagarna inte kände varandra sedan
tidigare, och inte hade gemensamma intressen.

– Innan workshoparna startade diskuterade vi två olika vägar för genomförande. Den ena vägen
var att anlita samma handledare till alla kurserna, någon som åkte runt till alla workshoparna. Den
andra vägen var att anlita olika handledare för de olika workshoparna. Vi valde olika handledare,
och det tycker jag blev mycket bra. Inte minst för att det har blivit ett lärande också för
handledarna, och vi har nått in i fler organisationer och sammanhang genom dem som lett våra
workshopar.

Ska grupperna bestå av deltagare som liknar varann, eller som är olika? Vad fungerar bäst?

– I grupper med blandade deltagare, heterogena grupper, får man automatiskt vinsten att
deltagarna lyfter från sina egna situationer. Deltagarna får upp ögonen för andra funktionshinder,
för andra åldrar – för andra perspektiv. Det blir intressantare och mer givande grupprocesser.
Samtidigt fungerar ju en sådan här workshop väldigt bra för en existerande grupp människor som
vill göra något nytt tillsammans, som vill nå ut på ett nytt sätt och hitta nya sidor hos varandra.

Vad ska man tänka på när man väljer handledare?

– Genom att vi valde olika slags handledare har vi också kunnat se vilken slags handledning som
fungerar bäst för workshopar. Man kan ju fundera över vad som är viktigt att den som leder
workshoparna har med sig: Den tekniska kunskapen om digitalt berättande? Kunskaper om
funktionshinder? Något annat? Kompetensen kring själva metoden digitala berättelser är förstås
alldeles nödvändig. Men det räcker inte med bara den. Som vanligt när det gäller handledning av
grupper, har det visat sig också i de här grupperna att den viktigaste kompetensen för
handledaren är att kunna leda grupper, att klara av grupprocesser, att lita på deltagarnas
kompetens och att coacha fram dem. Kunskapen om specifika funktionshinder kan komplettera,
men den kan handledaren få med sig t ex genom att samarbeta med en annan person. För
kognitiva funktionshinder måste handledaren vara tydligare, mer strukturerad än vanligt.

Varför är den här metoden så verkningsfull för den som deltar?

– Man får ett resultat. När man inte gjort nåt sånt här förut, så kan man inte tänka sig att man på
så kort tid kan åstadkomma en egen film! Man får nåt att visa upp. Det är man själv som fått fram
något, och man blir själv förvånad: fixade jag det här? Man blir så stolt!

– På det personliga planet innebär arbetet att man går över gränser. Man kommer in på privata
områden. Under en bra workshop upptäcker man att man inte är helt ensam i sin situation eller
med sina intressen, av film t ex. Man kan ha funderat på att komma igång med något men inte
gjort det, nu är det en grupp, då blir det lätt att komma igång. De här workshoparna har en lagom
ram, man kan komma igång och få till något konkret.
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– En av deltagarna skickade in sin utvärdering till oss i form av en kort digital berättelse, i stället
för e-post. Jag tror att många har kommit igång och faktiskt använder sin nya kunskap. För de
enskilda deltagarna i workshoparna har arbetet inneburit ökat självförtroende. Man berättar och
någon vill lyssna! Självkänsla och egenvärde ger ökad säkerhet, då vågar man mer i kontakterna
med medierna framöver.

– En del kan känna sig begränsade av tekniken. Vi har med vilje valt programvaror som inte kostar
pengar. Det finns flashigare program, men vi har inte valt dem, utan program som är tillgängliga
utan kostnad för alla. Det ska sägas att en del handledare inte gillar den här enkla tekniken: ”Har
du sån skitmikrofon så blir det inget bra ljud.” Men vår idé har varit att det ska vara enkelt att
berätta. Och tekniknivån har inte varit ett hinder – varken uppåt eller neråt. Det är helt otroligt hur
mycket en del berättare kunnat göra med dessa enkla program!

Vad händer nu?

– Vi fortsätter att arbeta med att få upp intresset för metoden. Vi har börjat marknadsföra
berättelserna vi har. Vi har visningar av dem internt på kansliet, vi har gjort en slinga med
berättelser som vi visar vid konferenser, vi gör en dvd. DVD:n kommer vi att sprida till
handikapporganisationer, till Samhall, till sektorsmyndigheter – vi visar en annan bild, ett annat
sätt att berätta om funktionshinder. Redan nu har en del andra projekt börjat använda våra filmer
på seminarier.

– Så det ser ut som om mötena i projektet kommer att resultera i nya samarbeten och insatser.
När UR ska göra program om barn med funktionshinder, kanske det blir naturligt för deras
journalister att vända sig till oss i sin planering inför programmen. Vi har identifierat
forskningsfrågor, och vägar hur vi ska kunna gå vidare i samarbete med forskare kring berättelser,
självbild och identitet. Vi vet ju att det är ett intressant område. Det finns studier som visar att
samma gammaldags bild av personer med funktionshinder som medierna ger också finns i
skolornas läromaterial8. Vi kommer att samarbeta med reklamutbildningsaktör kring hur man kan
arbeta med personer med funktionshinder i reklamsammanhang utan att det blir kränkande.

– Vi kommer att fortsätta vårt engagemang i mediefrågorna. Det har ju visat sig också att
workshoparna har gjort att några deltagare börjat använda datorer mer allmänt. Ett sätt att minska
den digitala klyftan. Informations- och kommunikationsteknologi, IKT, kan vara en dörröppnare in
till arbetslivet. Den kopplingen finns på europeisk nivå, i EU-kommissionens programskrivningar
och uttalanden. I Sverige är det lite trögare kring frågan om medier, IKT och funktionshinder. Här
sägs att marknaden styr utveckling av tillgänglig IKT och medier. I USA och England tar man fasta
på att marknadsmodellen utgår från att det ska finnas en kund, ett behov, och säger att om
marknaden inte fungerar får samhället ta kundfunktionen. Där arbetar man med stärkt lagstiftning,
och med strukturerade analysmetoder. Man ser frågan som en del av området mänskliga
rättigheter. Där är vi i Sverige inte i fas.

– Ett konkret exempel på hur man arbetar i England kan vara att man har workshopar för
manusskrivare, som lär sig att skriva in personer med funktionshinder i manus. Man talar om
incidental portraying – att personer med funktionshinder har roller utan att deras funktionshinder
betyder något. I filmen Fyra bröllop och en begravning, med Hugh Grant och Julia Roberts i
huvudrollerna, ser vi till exempel ett sådant resultat. Hugh Grants rollfigur har en bror som är döv,
och han skildras inte som någon udda person med fokus på funktionshindret. Han är med bland de
andra gästerna, och Hugh Grant pratar teckenspråk med honom. Man ser det som ett sätt också
att skapa arbetstillfällen för skådespelare med funktionshinder.

                                                  
8 utredning Skolverket, http://www.skolverket.se/sb/d/1271/a/7509
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– Det här projektet visar att det finns alternativa vägar att ändra attityder och förhållningssätt till
personer med funktionshinder. Det vanliga är annars att man tror att lösningen på
attitydförändring är att utbilda. Man vill berätta pedagogiskt om funktionshindret. Vad man då gör
är att man berättar om det som är annorlunda om man har ett funktionshinder. Under workshopen
framkommer det som är lika. När filmerna presenteras på webben betonar vi frågor om det
gemensamma som vilken mottagare som helst kan identifiera sig med. Vi är en bit på väg mot
skildringar av personer med funktionshinder där de är individer, hela människor. Här skulle det
vara intressant med forskning, som studerade självbilden/”den andres” bild.

Mia Ahlgren arbetar vid Handikappförbunden och är projektledare för Med i Medier och
Digitala berättelser
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Kicki Stridh, internationell kompetens AB 
Extern utvärdering, jan 2007

En av fem personer i Sverige har någon typ av funktionsned- 
sättning. Men det syns sällan i medierna.  
Handikappförbunden har samarbetat med Utbildningsradion 
kring Digitala berättelser. Samarbetet är en del av projektet  
Med i medier som strävar efter att förändra mediebilden av  
personer med funktionsnedsättningar.

I delprojektet Digitala berättelser har personer med funktions-
nedsättningar producerat korta filmer i workshopar.  
Berättelserna har väckt uppmärksamhet, gett ökad kunskap  
och skapat bred dialog. Filmerna publiceras på  
Utbildningsradions hemsida, Rum för Berättande.

Detta är en extern utvärdering av delprojektet Digitala  
berättelser, sammanställd i januari 2007.

 
 

 




