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 U nder 2010-talet introduce-
rades vår generations mot-
svarighet till Sanning eller 
konsekvens, Pest eller ko-

lera. Spelet går ut på man måste välja 
mellan två ”dåliga” scenarion till ex-
empel: Pest: aldrig mer åka utomlands 
eller kolera: aldrig mer kolla på tv. På 
denna nivå är det ett oproblematiskt 
och roligt spel att spela med vännerna.

Men det finns även påståenden som 
dessa: 

Pest: Vakna upp i form av en spindel 
och inse att hela ditt liv har varit en 
dröm eller Kolera: Leva resten av ditt 
liv som blind och döv. 

Pest: Ha ett förhållande med någon 
som är stum eller Kolera: Ha ett för-
hållande med någon utan armar. 

Pest: Alltid behöva peka och skratta 
åt folk med folk med funktionsvaria-
tion eller Kolera: ha en funktionsvaria-
tion. 

Nu är det inte längre ett roligt spel 
eftersom konsekvensen av att leva 
med en normbrytande funktionalitet 
framställs som något av det värsta som 
kan inträffa. Det normaliserar bilden 
av att det är avvikande, begränsande 
och miserabelt att leva sitt liv som 
funktionsvarierad. 

ETT LITTERÄRT EXEMPEL är Astrid Lind-
grens Bröderna Lejonhjärta. I bokens 
avslutande kapitel förklarar Jonathan 

för Skorpan att om Katlas eld inte 
dödar gör den något värre, den gör så 
att man blir förlamad. Den frågvisa 
Skorpan frågar då om det någonsin går 
över. På det svarar Jonathan att nej det 
gör det inte. Det är bättre att man dör 
och kommer till Nangilima för där får 
man frid. Tänk att man redan som 
barn matas med budskapet att få en 
normbrytande funktionsvariation är 
värre än döden. 

Succéromanen Livet efter dig har 
samma budskap. Berättelsen handlar 
om Will, en atletisk ung man som har 
ett bra jobb som aktiemäklare och en 
relation med en snygg flickvän. När 
Will hamnar i en motorcykelolycka tas 
allt ifrån honom. Han blir totalförla-
mad och tycker inte livet längre är värt 
att leva. 

Wills familj anställer Lou för att 
motivera Will att lämna huset och göra 
aktiviteter igen. Detta skildrar perso-
ner med normbrytande funktionalitet 
som hjälplösa. Vi behöver räddas från 
oss själva. 

Netflixserien The Undateables 
skildrar människor med olika typer av 

normbrytande funktionalitet i ett dej-
tingprogram där ett team ska hjälpa 
dem att finna kärleken. Namnet på 
programmet visar en viktig aspekt att 
vi skulle vara icke dejtbara människor 
och att det skulle vara konstigt om 
någon kunde älska oss trots vår norm-
brytande funktionalitet. 

NÄR JAG SÄGER att det är viktigt att 
krossa fördomar mot folk med norm-
brytande funktionalitet kanske du 
tänker att det inte handlar om dig, för 
du vänder dig direkt till personen med 
normbrytande funktionalitet och an-
tar inte heller att personen inte förstår 
vad du säger. Men det handlar inte 
bara om direkta handlingar. Funk-
tionsnormen tar sig mer subtila ut-
tryck vilka oftast går obemärkt förbi 
exempelvis i populärkultur. Hade du 
exempelvis tänkt på att Livet efter dig 
inte bara är en mysig feelgood-film? 
Hade du reagerat när du spelar Pest 
eller kolera? ●

Rolig underhållning  
– eller grov funkofobi?

Tänk om man redan 
som barn matas med 

budskapet att få en norm-
brytande funktionsvaria-
tion är värre än döden.

Nadine Hultman

Nadine 
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TRE EXEMPEL PÅ POPULÄRKULTUR SOM GÅR ÖVER GRÄNSEN:

APPEN PEST 

ELLER KOLERA 

Spelet framställer 
normbrytande 
funktionalietet som 
något av det värsta 
som kan hända en 
människa.  

THE  

UNDATEABLES 

Tv-seriens titel 
säger att vi som 
lever med norm-
brytande funktio-
nalietet är icke 
dejtbara.

BRÖDERNA 

LEJON-

HJÄRTA

Är det ett 
öde värre 
än döden 
att leva som 
förlamad?

KRÖNIKA

Åsikterna i texten är skribentens egna.
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