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Var är Plus Size-Pippi och LGBTQ-Stålmannen?

Som barn älskade jag sagor och berättelser. Jag slukade dem i alla former -
böcker, filmer, serier, ljudböcker, högläsning, personliga anekdoter. Det bästa
jag visste var att sitta i mormors famn en solig dag och plöja genom en hel
hög med böcker, en efter en. I berättelserna hittade jag andra barn som var
som jag. I Mumindalen talades likadan svenska som hemma hos mamma, och
i Petit Nicolas hittade jag en fiktiv vän som också hade en 'mamie' och 'papa'
som grälade kärleksfullt sådär som bara fransmän gör. Madicken var lika
nyfiken som jag, Nalle Puh lika matglad. De saker jag såg i mig själv, men inte i
min omgivning, hittade jag i sagorna. Berättelserna gav mig trygghet eftersom
de fick mig att känna mig normal, vilket jag ännu som ung vuxen är tacksam
för. 

När jag idag granskar berättelserna som tar mest plats i samhället blir jag
däremot förbannad. Största delen av populärkulturen är äckligt normbaserad.
Vart jag än tittar syns bara heteroförhållanden, cispersoner, smala kroppar och
machokultur. Om någon mot all förmodan bryter mot normerna framhävs det
som något fantastiskt: titta, vi gör er en tjänst! Ofta är det dessutom främst ett
marknadsförningstrick. Det mest skrattretande exemplet måste nog vara den
nya versionen av actionfilmen Ocean's Eleven. Originalversionen har elva män i
huvudrollerna. Någon i Hollywood fick idén att göra om filmen - men med
kvinnor istället. Tyvärr finns det tydligen endast åtta 'powerkvinnor' i hela
filmbranschen för den nya versionen fick lov att döpas om till Ocean's Eight.
Ändå höjs produktionsteamet till skyarna för att de varit så snälla och tagit
kvinnor med i bilden. Jag blir helt matt. Det är 2020, borde det inte redan anses
normalt att ha kvinnor i huvudrollerna? 

Berättelser har makt, det har vi alltid vetat. De kan användas för att påverka
och funkar utmärkt som normkritik om man vill det. Den svenska
livsmedelkedjan ICA har under flera år använt sina reklamer för att väcka
uppmärksamhet kring aktuella problem och bryta normer. I deras reklamfilm
"Stigs livs kärlek", publicerad på Youtube den 2.10.2016, uppmärksammas
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Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj på ett naturligt och diskret sätt. I det 45
sekunder långa klippet följer tittaren med butikschefen Stigs kärleksberättelse
tills hans partner dör av bröstcancer. Till slut ser man Stig hänga upp affischer
för kampanjen i butiken. Budskapet når publiken, men känns inte påtvingat.
Samma tillvägagångssätt har ICA också använt för att till exempel
problematisera könsroller. En återkommande karaktär i deras reklamer har
Down's syndrom, men fokus läggs aldrig på hans funktionsvariation. ICA har
gjort en värdefull insikt: diversitet i berättelser gör öppenhet till något
självklart.

Det måste finnas mera ICA-liknande variation i vår vardag. Vi kan inte uppnå
ett inkluderande samhälle om berättelserna vi ser och hör i vår vardag
reflekterar en annan verklighet. I artikeln "Är du formad av Pippi eller Potter?",
skriven av Hanna Nordenswan och publicerad på svenska.yle.fi den
26.11.2015, diskuteras berättelsernas påverkan på vår världssyn. Mia
Österlund, docent i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi, har en tydlig åsikt
gällande huruvida berättelser man hört som barn påverkar vem man är idag:
"Det kan jag äta upp min hatt på att det gör, det är alldeles klart att det
påverkar oss." Jag håller med, men tror också att denna påverkan fortsätter
livet ut. Vi är omringade av berättelser, och de påverkar hur vi tänker, hur vi
ser på saker, och hur vi agerar. Oberoende om man är fem eller sjuttiofem. Om
samhället ska bli mindre diskriminerande, måste alltså berättelserna bli det
först. 

I berättelser som främst riktar sig till barn är representationen av olika
minoriteter inte lika dålig. Syftet är ett annat och det finns därför mera plats
för variation. Då barndomen börjar lida mot sitt slut dyker det dock upp
problem. "Att varje generation har sin barnlitterära hjälte som formar den
generationen, det är en spännande fråga. Kommer det i så fall en Hunger
Games-generation och en Twilight-generation?" undrar Österlund i
Nordenswans artikel. Om dessa två verk är alternativen för unga idag, är
oddsen låga för att samhället ska bli mer accepterande i framtiden.
Huvudkaraktären Katniss i Hunger Games-serien är visserligen en självständig
kvinna, men för att kompensera framställs hon som emotionellt vriden då hon
inte faller pladask för någon av de två män som är kära i henne. Tänk om hon
bara är asexuell? Twilight vill jag inte ens nämna, jag är trött på berättelser där
flickor blir förälskade i mörka, farliga killar och ger upp allting för dem. En
poäng kan väl bokserien ändå få för att den visar icke-traditionella
förhållanden; hon är 16 och han tekniskt sett över 100. 

Jag hoppas att berättare världen över börjar inse vilket inflytande de har. För
varje ICA-Stig som finns i vår trångsynta värld blir det lite enklare att bryta mot
normerna i vardagen. Jag vet att det här inte känns som ett relevant problem
om man själv kan känna igen sig i de flesta berättelser. Vem bryr sig om hur
många LGBTQ+ personer som syns på TV då klimatförändringen hotar att
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Svarets längd: 5512 tecken.

döda oss, liksom? Men en bredare representation gör samhället tryggare för
de som är utsatta. Då våra normer blir utmanade ändras våra inre modeller
och vi blir mer accepterande både mot oss själva och andra. Detta kan leda till
att en homosexuell person inte tvingas till konverteringsterapi. Att en
transperson inte behöver vara rädd för att bli misshandlad. Att en icke-binär
person slipper ångest över att konstant bli kallad fel pronomen. Att kvinnan
med hijab inte blir kallad terrorist på bussen. Att ordet tjock äntligen blir av
med sin negativa värdeladdning och en överviktig person därmed inte längre
känner skam.

Jag vill inte att mina barn ska läsa klart sin sista barnbok och efter det uppleva
att berättelserna inte inkluderar dem. Världen präglas av sin diversitet, och
berättelserna måste spegla detta. Det handlar inte längre om okunskap eller
omedvetenhet, utan om brist på engagemang. Därför vill jag se allt. Jag vill se
böcker där huvudpersonen råkar vara trans. Jag vill se filmer där LGBTQ+
förhållandet inte är hela handlingen, utan bara en detalj. Jag vill se karaktärer
med olika kroppar, hudfärger, språk, och åsikter. Kanske den nya
generationens Pippi är lika stark och envis men dessutom tjock? Eller har
Stålmannens partner Lois Lane genomgått en könskorrigering och blivit Louis
Lane? Möjligheterna är oändliga. Bryt normer i berättelser, och gör världen till
en bättre plats.
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