
Metod:En funktionsoduglig form av text.1

Alternativ titel:Lytt arkitektur.2

Crip Theory:Normaten är hetro 3- för att vara hetro så måste människa vara ekonomiskt 
effektiv4 - för att vara ekonomiskt effektiv måste människan vara flexibel5 - för att vara flexibel 
måste människan vara utan kroppsliga defekter6 - för att vara utan kroppsliga defekter måste 
människan sorteras från de som har kroppsliga defekter7 - den lytte är omänsklig och 
asexuell.

Los Angeles:Efter 1992 års uppror formulerar medlemmar i de två rivaliserande gängen Crip 
och Blood ett fredsavtal. Dom kräver att staden LA investerar i de afrikansk-amerikanska 
stadsdelarna - utbildning, jobb, hälsovård och bättre levnadsstandard.8 De enda som håller 
avtalet är gängen - staden satsar ofantligt mycket mera på polisinsatser och mängder med 
jobb försvinner.

Lekplatsens paradox:Risker som många tar och som vi vet att vi kan bli skadade av: 
oskyddad sex, sprit, droger, extremsporter, hög musik. Är det upplevelser som snabbt 

Titel:Artjitektur är att omskriva, omrita, omgöra, omjobba topografin med flera högar av olika 
grader och komplexitet i människans syften. Vem som är människa i kropp och stjäl dess 
syften blir ett maktsvar som är olika. Crip Theory jobbar med kopplingen mänsklighet och 
kroppofunktioner.

1 Lowden, Martina, Allt. Modernista 2006. Martina är lesbisk.

2 Lyttseminariet - ett öppet seminarium på Centrum för Genusstudier vid Stockholms Universitet. VT 2005 - ?

3 s. 1 As the heterosexual norm congealed during the twentieth century, it was the ”homosexual menace” that 
was specified and embodied; the subsequent policing and contaiment of that menace allowed the new 
heterosexual normalcy to remain unspecified and disembodied...thereby passed as universal love and 
intimacy...Heterosexuality’s partners in this masquerade have been largly identified; an important body of 
feminist and antirasist work consider how conpulsory heterosexuality reinforces or naturalizes dominant 
ideologies of gender and race. McRuer, Robert, Crip Theory, Cultural Signs of Queerness and Disability. New 
York University Press 2006. Robert är bög.

4 able-bodied - arbetsför, Google översätt app (2013-05-04)

5 s. 17 Under neoliberalism, in other words, individuals who are indeed ”flexible and innovative” make it through 
moments of subjective crises. They manage the crisis, or at least show that they have management potential; 
ultimately, they adapt and perform as if the crisis had never happened. McRuer, Crip Theory...
s.56 Därför kritiserar cripteori de normer som utgör gränserna för ”normaten”, ett annat ord som ofta används 
inom cripteori och som betecknar idén om den funktionsfullkomliga individen...För att garantera normatens 
överlevnad lär sig samhället att tolerera det avvikande till en viss gräns, d.v.s, normatens identitet blir flexibel. 
Flexibliteten är nödvändig för att upprätthålla dikotomin normal-onormal, funktionsnedsatt-funktionsfullkomlig. 
Löfgren-Mårtenson, Lotta. Hip to be crip,  lambda nordica nr1-2 2012 vol 17

6 s. 2 I put forward here a theory of what I call ”compulsory able-bodiedness” and argue that the system of 
compulsory able-bodiedness, which in a sense produces disability, is thoroughly interwowen with the system of 
compulsory heterosexuality that produces queerness: that, infact, compulsory heterosexuality is contingent on 
compulsory able-bodiedness, and vice versa. McRuer, Crip Theory...

7 able-bodied - 1. physically strong and healthy; robust 2. not having a physical disability 
www.collinsdictionary.com (2013-05-04)

8 s.66 McRuer, Crip Theory...

http://www.collinsdictionay.com
http://www.collinsdictionay.com


transcenderar våra kroppars begränsningar? och varför är då inte den lytte en respekterad 
mystiker?9 varför är inte njutningarnas tempel modellerade utifrån de mutilerade?

Skillnader mellan kropp och sexualitet och kropp och sexualitet: Går det att dra alla dessa 
paralleller mellan en sexualitet - hetro, homo, bi och en kropps relation till en fysisk vardag? 
Där en avvikande sexualitet skapar ett parallellt sexualliv i lönndom, så existerar det inte en 
parallell fysisk struktur för den avvikande kroppen. Normaliseringsideologin för 
utvecklingsstörda stängde institutionsbyggnaderna och införde gruppboende. Men 
vårdsystemen och vårdpersonalen och dess värderingar hängde inte med. Kastreringen 
utgick, men familjen - parrelation med barn har inte tillkommit.10 Personalens egen 
sexualitetsnorm blir väktaren av normaliteten i den utvecklingsstördas sexliv.11

Avskaffa dikotomier?12: Ska vi fokusera på att förhandla hierarkier? Blir kroppens kamp med 
den byggda kulturen åtråvärd i fråga om att upprätthålla variationen på människokroppen - 
att ej nivellera bort det ”oönskade beteendet”? I sånt fall blir också medicintekniken en 
politisk arena för olika kulturella gruppers livskraft - ska ej dövhet botas med risk att 
dövkulturen försvinner?

Känslan: Textprocessen har ändrat min åsikt. Som bisexuell försöker jag se om cripteori 
skulle kunna skapa samma acceptans för dagens funktionshindrade kroppar som 
homokampen har varit med i förändringen av värderingarna runt sexualitet. Men det fungerar 
inte som en adekvat likställning - kanske är skillnaden just i kroppars möte med materian 
kontra kroppars möte med kroppar.
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9 s.8 ”In the end, wouldn’t you rather not be HIV positiv?”...The culture asking such questions assumes in 
advance that we all agree: able-bodied identities, able-bodied perspectives are preferale and what we all, 
collectively, are aiming for.” ibid

10 s.57-59 Löfgren-Mårtenson, Lotta. Hip to be crip,  lambda nordica nr1-2 2012 vol 17

11 s. 60 En förklaring är att personalen i stor utsträckning saknar riktlinjer, handledning och utbildning, som ger 
möjlighet att kritiskt granska vad som anses vara ”normala” respektive ”onormala” uttryck för sexualiteten. Och 
när personalen inte har andra erfarenheter att jämföra med än sina egna, och definierar dessa som självklart 
normala, är risken stor att dominerande och kontrollerande förhållningssätt uppstår. ibid
s.65 Den beroendesituation man befinner sig i på grund av funktionsnedsättningen gör att man inte kan 
protestera, revoltera eller göra saker ”i smyg” som andra ungdomar. ibid
s.66 Som en följd av funktionsnedsättningen är personer med funktionsnedsättning många gånger exponerade 
för insyn i det privata dygnet runt... Eller så kan vi konstatera att mycket av hjälpen till funktionsnedsatta ges av 
personer och inte t.ex. maskiner. ibid
s.69 Eftersom cripteori äger styrkan att bygga broar mellan aktivism och akademi ... ,torde det vara angeläget 
för framtida handikappforskning att i större utsträckning inkludera personer med intellektuell 
funktionsnedsättning både i forskningsdesign och i val av metoder. ibid

12 s.84 Campell has analysed the patologisation of non-disabled people who desire disabilities or people with 
disabilities on the one hand, and the internalised ableism of disabled people on the other. The point of view 
Campell has on (dis)ability is undichotomous. It makes it possible to see how hegemonic ability norms shape all 
bodies and how those norms could be questioned... Vaahtera, Elina. Compulsory able-bodiedness and the 
stigmatised form of nondisability, lambda nordica nr 1-2 2012 vol 17.


