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En kvalitativ intervjustudie med ett intersektionellt 
                                                                              fokus på reumatism och sexualitet 



               Tack! 
 

Till att börja med vill jag tacka mina informanter som har ställt upp och gjort denna studie möjlig. 

Jag tackar för deras öppna samtal kring reumatism och sexualitet.  

Tack för att jag fått hjälp till att skriva våra kroppar! 

 

Vidare vill jag ge en stor kram till den grupp av människor som jag läst Genusvetenskap med för 

enastående terminer. Den kunskap och gemenskap jag fått uppleva denna period är ovärderlig.  

 

Till sist vill jag tacka mig själv för att jag orkade genomföra detta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Skriv dig: din kropp måste höras. Då kommer det omedvetnas enorma resurser att bryta fram”. 

                                                                                                                           – Hélène Cixous  

 

 



Sammanfattning 

 

Den här uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie. Tre unga personer som identifierar sig som 

kvinnor har intervjuats i syfte att studera deras relation till den reumatiska sjukdom de lever 

med och hur de förhåller sig till sexualitet. Det övergripande teoretiska ramverket är Cripteori 

vilket inte tidigare studerats i samband med reumatisk sjukdom. Studien visar att ett 

cripteoretiskt perspektiv är användbart men även bristfälligt. För att få en djupare förståelse 

av att leva med en reumatisk sjukdom har flera teoretiska perspektiv integrerats. Slutsatsen är 

att fler teorier i samverkan behövs för att lyfta förståelsen kring att leva med en kronisk 

sjukdom. 

 

 

 

Nyckelord: Cripteori, kronisk sjukdom, reumatism, normer, normatmakt, funktion, 

funktionsvariation.  
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Inledning 
Jag sitter och funderar, tänker på historien om vilka som har fått tillträde till att synas och 

vilka som har osynliggjorts. Jag tänker på de vita männen som jag läst om under 

historielektionerna och om de kvinnor jag aldrig fått läsa om. Jag tänker inte endast på 

kvinnor, utan även alla andra som inte har fått tillträde till att synas. Jag tänker på den kropp 

som anses vara problematisk och att världen inte verkar vara en plats för alla. Tankarna 

pendlar mellan osynliggörandet av transpersoner, personer med olika funktionsnedsättningar, 

kroniskt sjuka kroppar och alla som på något vis avviker från det normerande. Dessa kroppar 

börjar ta plats, för de existerar och kommer inte att försvinna. I denna studie vill jag lyfta fram 

den kvinnliga kroppen och hur det är att leva med en kronisk sjukdom. I denna studie har jag 

talat med tre personer som identifierar sig som kvinnor och lever en reumatisk sjukdom för att 

berätta deras historia om kropp och sexualitet. Den reumatiska kroppen har inte fått tillträde 

till att synas avsikten är nu att skriva den så att den får höras.  

 

Det finns ingen sjukdom som heter reumatism. Reumatism är istället ett paraplybegrepp för 

80 olika sjukdomar. Grovt kan de reumatiska sjukdomarna delas in i två undergrupper där det 

ena sjukdomsspektrumet påverkar rörelseorganen och det andra kroppens system. Det finns 

även barnreumatism förkortat JIA (Juvenil idiopatisk artrit), artros och fibromyalgi som anses 

vara egna grenar i det reumatiska spektrumet av sjukdomar. Den gemensamma nämnaren för 

de reumatiska sjukdomarna är att det är en autoimmun sjukdom. Det innebär att 

immunsystemet angriper den egna kroppens vävnader och skapar inflammationer vilket bland 

annat leder till smärta, trötthet och stelhet. Sjukdomen är kronisk och går i skov vilket innebär 

att ibland så är den aktiv och ibland mindre aktiv vilket också innebär att livet påverkas 

beroende på sjukdomens aktivitet. (Reumatikerförbundet). Gemensamt för mina informanter 

är att de har en reumatisk sjukdom som påverkar rörelseorganen.  

 

Samtalet om kroppar kommer att vara ett underliggande fundament i denna studie och denna 

inledande del syftar till att begripliggöra de ord som kommer att florera i denna text. Alla 

mina informanter intar en funkisposition på grund av att deras kroppar är funktionsvarierade. 

Funkis och funktionsvarierad är i detta fall varandras synonym. Funkis är en position mot det 

normata. Normatmakten är ett begrepp myntat av Rosemarie Garland Thomsom för att 

beteckna den kropp som är funktionsfullkomlig (Garland Thomsom 1997:7). I denna studie 

kommer jag antingen att använda mig av normatmakten eller den funktionsfullkomliga 
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kroppen för att beteckna den kropp som inte är sjuk. Handikapp är det ord som i en historisk 

kontext tydligast har figurerat för den kropp som inte ansetts passa in i ramen för det normala. 

Den har för det mesta använts vid synliga funktionshinder och för döva och blinda. 

Handikapp, funktionsnedsättning och funktionsvariation kan ses som varandras synonym men 

det finns skillnader. Begreppet handikapp har fyllt en funktion i en historisk kontext och 

kommer endast att användas i det sammanhanget. Handikapp har tagits bort av Socialstyrelsen 

och benämns numer som funktionshinder för att urskilja dess förändring över tid. Forskningen 

har gått från de medicinska implikationerna till att anta en mer social användning, att en 

funktionshindrad kropp blir det i sitt möte med miljön. Dock används fortfarande begreppet 

handikappforskning i Sverige. På senare tid har även osynliga funktionsnedsättningar 

implementerats som till exempel intellektuella, neuropsykiatriska men även psykiska. 

Funktionshinder betecknar samspelet mellan en person med en funktionsnedsättning och vilka 

barriärer som uppstår i mötet med miljön medan funktionsnedsättning används i samband 

med en medfödd eller förvärvad skada eller sjukdom (Socialstyrelsen). Den reumatiska 

kroppen passar således in i ramen för en funktionsnedsatt kropp men begreppet kommer inte 

att användas i denna text.  

 

Jag kommer i denna studie använda funktionsvariation eller kroniskt sjuk eftersom jag anser 

det bäst lämpat i denna kontext. Funktionsvarierad eller funkis är ett bättre ordval eftersom 

det är av mer positiv karaktär än funktionsnedsatt. Den reumatiska kroppen är kroniskt sjuk 

men den är också funktionsvarierad eftersom sjukdomen går i skov och påverkar livet 

beroende på dess aktivitet. Till slut vill jag tilläga att funktionsnedsättning, funktionsvariation 

eller kroniskt sjuk alla är separata och mångskiftande. När jag i denna text nämner kronisk 

sjuk syftar jag på den reumatiska kroppen och inte något annat kroniskt tillstånd. Använder 

jag mig av funktionsvariation syftar jag även där på den reumatiska kroppen och använder 

den i samband med mina informanters uttalanden. Reumatismens skiftande inverkan på 

kroppen är säregen och uttalande om andra reumatiska kroppar kan inte göras eftersom 

upplevelsen av en reumatisk kropp är ytterst individuell.   

 

Syfte och frågeställning 
Studiens syfte är att undersöka hur unga kvinnor med en reumatisk sjukdom upplever och 

förhåller sig till kropp och sexualitet. För att nå uppsatsens syfte ska följande frågeställningar 

besvaras. 
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 Hur förhåller sig mina informanter till kropp och sexualitet i relation till sjukdomens 

differentierade aktivitet? 

 Hur förklarar informanterna att det talas om sexualitet och reumatisk sjukdom? 

 Hur kan reumatisk sjukdom förstås utifrån Cripteorin? 

Funkispositionen är starkt förankrad och ett viktigt verktyg för att förstå kroppen och dess 

funktionalitet i samband med sexualitet, det är därmed mitt syfte att även inkludera den i 

studien. 

 

Disposition 
Denna studie börjar med att redogöra för vilken metod som använts och vilka avvägningar 

som gjorts. Den berättar även hur insamlingen av studiens material gått till för att sedan 

diskutera kring min position till det valda studieområdet. Jag kommer sedan att beskriva 

urvalsprocessen och vilka avgränsningar som gjorts i samband med studien för att sedan 

redogöra hur jag gått tillväga för att analysera det empiriska materialet. De etiska aspekterna 

kommer att diskuteras för att sedan beskriva vilket teoretiskt ramverk som denna studie utgår 

från. Innan analysen tar sin början kommer den tidigare forskningen inom området att 

beskrivas. Analysen kommer att ta sin början med en presentation av mina informanter och är 

sedan indelad i flera underrubriker där den första är centrerad kring informanternas möte med 

vården medan den senare delen av analysen intar ett större fokus på den sociala modellen, 

Cripteori och ett mer sociologiskt inriktat perspektiv. Slutligen kommer en avslutande 

diskussion att föras för att kort sammanfatta studien och redogöra för framtida forskning och 

föra fram sådant som var intressant i det empiriska materialet men som inte togs med i denna 

uppsats.  

 

Metod & material 
Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av en kvalitativ intervjumetod. Det 

underlag som arbetades fram för att på bästa sätt samla in det empiriska materialet resulterade 

i en ostrukturerad intervjuguide. Den här typen av intervjuguide skapar utrymme för 

informanterna att utifrån sig själva tala fritt när det gäller förhållandet till reumatism och 

sexualitet vilket väl sammanfaller med studiens syfte (Bryman 2002). Tematiken i 

intervjuguiden utgick från ett övergripande tema som var den reumatiska sjukdomen och hur 

den påverkar förhållandet till sexualitet. Den ostrukturerade intervjun karakteriseras av öppet 

formulerade frågor och endast ett fåtal teman berörs. Det fanns ett visst mått av struktur på 
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grund av forskningsfrågan men i övrigt fick informanterna själva beskriva och förklara deras 

upplevelser och tala om det som de ansåg vara viktigt i förhållande till reumatism och 

sexualitet (Bryman 2002:415). Fördelen med denna intervjuguide är att frågorna och 

ordningen kan anpassas utifrån den specifika intervjusituationen, det ger även mig som 

intervjuare möjlighet att dra i nya trådar som framkommer under intervjutillfället och ställa 

frågor om nya och intressanta spår som de intervjuade kommer in på (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015:38). Intervjuguiden som framtogs bestod av ett fåtal frågor som var öppna till sin 

karaktär och syftet var att intervjun mer skulle likna ett samtal om reumatism och sexualitet. 

Fokus låg på det som intervjupersonen ansåg vara viktigt när det gäller detta ämne vilket 

gjorde att intervjuerna kunde anta olika form. Intervju som metod har både sina styrkor och 

svagheter. Det en måste beakta som en negativ aspekt är att intervjun är gjord på en specifik 

plats vid ett särskilt tillfälle. Vilket innebär att det insamlade materialet säger endast något om 

den aktuella stunden. För att få ett mer omfångsrikt material hade det varit till nytta att 

genomföra kompletterande metoder (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015:54). Det hade också 

varit en fördel att kunna göra fler intervjuer med samma informanter för att fördjupa 

diskussionen kring reumatism och sexualitet för att återknyta till återkommande teman som 

berörts i alla intervjuer. På grund av tidsaspekten är dock detta en omöjlighet.   

 

Min position i fältet 
Mitt syfte med intervjuerna var som redan nämnt att de skulle anta en mer samtalsliknande 

form än en intervju. Anledningen till detta beror dels på min forskningsfråga men handlar 

också om min position till det undersökta fältet. Vid studiens start funderade jag över min 

egen position till det valda studieområdet. Under intervjuerna ville jag skapa ett så litet 

avstånd som möjligt mellan mig och mina informanter. Jag hade i mitt informationsbrev till 

att finna informanter nämnt att jag själv lever med en reumatisk sjukdom eftersom jag redan 

där ville minska avståndet till de jag senare intervjuade för studien. Grovt sett kan 

förhållandet till informanterna delas in i två grupper. Som Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

beskriver så skapar intervjuaren antingen likhetskänsla eller så skapar den en känsla av olikhet 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015:47). Alla mina informanter identifierar sig som kvinnor 

och lever med en reumatisk sjukdom. Eftersom jag är en person som identifierar mig som 

kvinna och lever med en reumatisk sjukdom så fann jag det mest fruktbart att i intervjuerna 

skapa ett mer samtalsliknande klimat och en likhetskänsla till mina informanter. Detta är 

också en position som jag inte skulle kunnat inta ifall jag inte levde med en reumatisk 
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sjukdom eller inte identifierade mig som kvinna. Jag anser därmed att risken till att 

reproducera maktrelationer mellan mig som intervjuare och mina informanter förminskas. 

Den enda märkbara skillnaden jag stötte på i mötet med mina informanter är deras relation till 

sjukdomen som skiljer sig från min. Alla mina informanter har levt med sin sjukdom i nästan 

hela sina liv medan jag fick den i vuxen ålder, jag anser dock inte att denna skillnad är av stor 

märkbarhet eftersom vi alla befinner oss i en funktionsvarierad kropp.  

 

Även om maktrelationen i mötet osynliggörs så är det utifrån min position som det empiriska 

materialet ska tolkas med en analytisk blick. Syftet är inte att mina informanter ska studeras 

som objekt utan som talande subjekt. Historien är märkt av att osynliggöra kvinnor och 

kroniskt sjuka individers upplevelser och det vill jag nu lyfta fram. Min position och de 

avvägningar jag gjort i val av intervjustruktur förminskar ”fällan” att falla i när det gäller att 

studera mina informanter som objekt. Analyserandet av det empiriska materialet innebär inte 

att jag kan inta en icke- position och kliva utanför mig själv. Uppsatsen kommer vara präglad 

och färgad utifrån de akademiska erfarenheter jag innehar. Jag skulle vilja beskriva det som 

att det empiriskt insamlade materialet färgas via mitt kontextuella sammanhang och de 

teoretiska verktyg som ger mig möjligheten att tolka och se materialet med en analytisk blick, 

där även min position till det valda fältet spelar roll. 

 

Urval och avgränsning 
Studiens syfte är att undersöka hur unga kvinnor med en reumatisk sjukdom upplever och 

förhåller sig till sexualitet. Riksorganisationen Unga Reumatiker är en ideell verksamhet som 

verkar för barn, ungdomar och unga vuxna med en reumatisk diagnos som är mellan 7-32 år 

(Unga reumatiker). Ur en etisk synvinkel och eftersom studien handlar om sexualitet ville jag 

att informanterna skulle vara mellan 18-32 år. Vid 18 års ålder är du en myndig person och 

bestämmer över ditt eget deltagande i studien, ifall en är under 18 år krävs ett intyg för 

deltagandet. Jag fann det därav bäst lämpat att vända mig till de över 18 år men upp till 32 år. 

De faller då inom ramen för Unga Reumatikers definition när det gäller en ung person med 

reumatisk sjukdom vilket också sammanfaller med studiens syfte. För att finna informanter 

författade jag ett mejl och skickade det till en person på Riksorganisation Unga Reumatiker. 

Personen publicerade det informationsbrev jag hade skrivit på Unga Reumatikers 

Facebooksida så fick de som var intresserade kontakta mig via mejl. Att hitta informanter på 

detta vis har en problematisk och exkluderande effekt. Personer som är unga och lever med en 
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reumatisk sjukdom behöver nödvändningsvis inte vara medlemmar i Unga Reumatiker vilket 

gör att dessa personer exkluderas. Det finns även personer som inte har Facebook vilket 

innebär att även detta agerar som exkluderande effekt. Å andra sidan är det svårt att finna ett 

register eller förteckning över alla med en reumatisk sjukdom som är mellan 18-32 år. Att 

finna ett sådant innebär kontakt med alla läns landsting och att börja leta där fann jag som en 

omöjlighet eftersom informationen är under sekretess. Jag fann det därför mest fruktbart och 

tidsmässigt lämpligast att vända mig till Riksorganisationen Unga Reumatiker. I ett tidigt 

skeende i urvalsprocessen fann jag två informanter som ville delta i studien. Den tredje 

personen fick jag kontakt med via ett så kallat snöbollsurval. Ett sådant urval innebär att en 

person jag intervjuat introducerar mig för en annan person som passar för forskningsfrågan 

(Bryman 2008:654).  

 

I denna studie kommer reumatisk sjukdom och sexualitet att diskuteras utifrån mina 

informanters berättelser. Eftersom kroppen är tätt sammanlänkad med sexualitet så är den ett 

grundfundament i denna studie. Kroppen kommer dock inte att beröras i andra sociala 

kontexter. Analysen kommer således anta ett fokus riktat mot den funktionsvarierade, i detta 

fall reumatiska kroppen och informanternas förhållande till sexualitet.  

 

Metod för analys 
Tankearbetet kring det empiriska materialet och hur det skulle analyseras tog sin början redan 

vid det första intervjutillfället. Efter varje genomförd intervju transkriberades materialet och 

jag fann det viktigt att transkribera klart en intervju innan nästa genomfördes. Anledningen till 

detta beror på att det kan finnas teman eller trådar som en informant berör och som kan vara 

intressant att lyfta vid nästa intervjutillfälle. När alla transkriberingar var gjorda kunde jag få 

en överblick över det insamlade materialet för att lättare kunna analysera det med en tematisk 

sorteringsmetod. Vid varje transkribering föddes idéer till hur analysen för det transkriberande 

materialet skulle kunna kategoriseras och sedan framställas. Jag började med att bekanta mig 

med allt material och läste det flera gånger för att på sätt umgås med mitt eget material och 

lära känna det (Rennstam & Wästerfors 2015:223). Efter att ha bekantat mig med det egna 

materialet började jag sortera och reducera ner det till olika teman. Jag använde mig av ord 

och liknande formuleringar för att hitta skillnader och likheter i det insamlade materialet. Vid 

analysprocessen använde jag mig av olika färger för att koda materialet och helt enkelt 

etikettera det utifrån det teoretiska ramverket och den tidigare forskningen som finns inom 
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området. I forskningssammanhang talas det ofta om en induktiv och deduktiv ansats i en 

forskningsstudie och att ett växelspel mellan dessa ansatser kallas abduktion. I denna studie är 

begreppet abduktion bäst lämpat för att beskriva den analyserande processen. Teorin 

möjliggör att ge det insamlande materialet en ny struktur som gör det möjligt att tolka det 

utifrån en analytisk blick. Det empiriska materialet kan också streta och motsäga sig det 

teoretiska ramverket vilket innebär att jag måste förhålla mig öppet till materialet och kunna 

se nya teoretiska ingångar (Svensson 2015:218). Det handlar om ett växelspel mellan teori 

och material och låta det empiriska materialet tala. Jag vill dock än en gång poängtera att det 

empiriska materialet inte kan tala för sig självt och att jag inte kan gå utanför mig själv och 

anta en objektiv position. De tolkningar och slutsatser som görs är utifrån min position och 

det kontextuella sammanhanget och det ter sig annorlunda beroende på vem du är och var du 

står. 

 

Etiska aspekter 
Vid intervjutillfällena informerades informanterna om Vetenskapsrådet principer när det 

gäller god forskningssed som denna studie följer. Dessa kan kort sammanfattas med följande 

information som också lästes upp innan intervjun tog sin början. 

 

Informationskravet – Du är en av flera personer som intervjuas för denna studie. Den här 

studien handlar om reumatism och förhållandet till sexualitet. 

Samtyckeskravet – Ditt deltagande i denna studie är frivilligt och du har rätt att när som helst 

under studiens gång avsluta din medverkan.  

Konfidentialitetskravet – I denna studie kommer du att få ett figurerat namn så att din 

anonymitet kan bibehållas.  

Nyttjandekravet – Det som du säger i denna intervju kommer endast att användas för den här 

studiens syfte.  

Vid en kvalitativ intervjustudie återkommer frågor kring god forskningssed. I denna studie 

följer jag de principer som Vetenskapsrådet satt upp för god forskningssed. För att värna om 

informanternas privatliv och för att anonymiteten ska kunna bibehållas så har de i denna 

studie tilldelats ett figurerat namn (Vetenskapsrådet 2011). Vid intervjutillfället ställde jag 

frågan om deras pronomen för att på detta sätt värna om deras integritet och kunna välja ett 

namn som stämmer överens med deras könsidentitet. Det som kommer att beröras när det 
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gäller mina informanter är deras syn på sexualitet och deras civila status i övrigt kommer 

inget annat om deras person att tas upp i studien. 

 

Teoretiskt ramverk 
Det övergripande teoretiska ramverk som denna studie utgår från är Cripteori. Robert McRuer 

är en Cripteoretiker som i sin bok Crip Theory - Cultural Signs of Queerness and Disability 

(2006) på ett tydligt sätt sammanför Queer och Crip eftersom de antar ett liknande 

angreppssätt på att problematisera normerande strukturer i samhället. Specifikt för 

Queerteorin är att den synliggör hur normalitet kring kön och sexualitet sker som normerande 

konstruktioner i vårt samhälle (Ambjörnsson 2012:51). Medan Cripteorin vänder blicken mot 

den obligatoriska och funktionsdugliga kroppen och att det i sin tur skapar den 

funktionsvarierade kroppen. McRuer lyfter fram att Cripteorin ska ses inom samma 

förståelseram som queer, det innebär att det är en position som är flytande och icke– fast 

(McRuer 2006:44). McRuer utgår i sin teori från Adrienne Rich som målat upp ett bygge om 

den tvingande heterosexualiteten. McRuer menar att den tvingande heterosexualiteten kan 

översättas till Crip. McRuer menar därmed att normer kring kön och sexualitet kan förstås på 

samma sätt som normer kring funktion. Det handlar om dikotomier frisk/sjuk, och 

normal/funkis och så vidare. Både heterosexualitet och den funktionsfullkomliga kroppen ses 

som dominerande vilket också är det som premieras i samhället. Den funktionsvarierade 

kroppen och den icke- heterosexuella agerar därmed avvikande mot de dominerande 

identiteterna vilket innebär att det finns en relation mellan kön och makt men även mellan 

makt och funktion. I detta teoretiserande handlar det inte om att sätta fokus på den avvikande 

kroppen utan syna den konstruktion som skapar den avvikande (McRuer 2006:1-3). 

Cripteorins utgångspunkt är att din funktionsvariation uppstår i mötet med omgivningen och 

att den inte finns hos dig som individ (Rydström & Tjeder 2009:130).  

 

Ett osynliggörande fenomen infann sig i mötet med mina informanter och tydliggjordes i 

samband med läsningen av det empiriska materialet. Det cripteoretiska perspektivet tar inte i 

beaktande upplevelsen av en funktionsvarierad kropp vilket bidrar till att vissa kroppar inte 

får tillträde till att synas. Jag vill därmed lyfta fram Michael Bury som är professor i sociologi 

på Universitet i London och har skrivit artikeln: ”The sociology of chronic illnes: a review of 

research and prospect” (1991). Artikel tar upp vikten av medicinsk behandling vid kronisk 

sjukdom men lyfter främst fram vad dess symptom får för konsekvenser och talar om 
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människan bakom sjukdomen (Bury 1991:451-452). I denna studie kommer den främst att 

användas för att fylla luckan i Cripteorin och problematisera dess applicerbarhet men även 

användas för att synliggöra den funktionsvarierade reumatiska kroppen så att den synliggörs 

och får ta plats.   

 

För att tydliggöra och sammanföra fler perspektiv kommer funktion att diskuteras utifrån 

Ashley Mog (2008) och hennes teori om trans– och funktion i intersektion. Det finns en 

styrka i Mogs teori som lyfter fram att trans– och funktion i intersektion innebär en erfarenhet 

av kroppen och att inte ingå i normen (Mog 2008). I denna studie ämnar jag att sammanföra 

den med det mer sociologiska perspektivet för att bredda förståelsen kring kronisk sjukdom 

och hur framtida studier kan anamma ett mer intersektionellt perspektiv för att sätta den 

kroniskt sjuka kroppen i en större kontext.  

 

Det finns inga tidigare studier med ett övergripande cripteoretiskt perspektiv med den 

reumatiska kroppen som utgångspunkt. Det finns en oerhörd styrka och relevans i att använda 

ett cripteoretiskt perspektiv på kroniskt sjuka tillstånd men användandet av teorin var inte helt 

oproblematisk. Jag fann den helt enkelt inte tillräcklig. Min intention i denna studie blir 

därmed att skapa en utgångspunkt för en ny teoretisk modell som sammanfogar fler 

perspektiv i studier av kronisk sjukdom. Det finns en stig som det tidigare inte har vandrats på 

och jag tänkte nu ta mina kliv för att integrera den reumatiska kroppen med fler perspektiv i 

intersektion.  

 

Tidigare forskning  
Den här delen kommer ur ett kronologiskt perspektiv att redogöra för hur forskning och 

aktivism kring funktionsvariation, kön och sexualitet sett ut över tid med fokus på den 

västerländska och svenska kontexten. 

 

Det reumatiska sjukdomsspektrumet är svårt att tydligt paketera in i ett fack i den tidigare 

forskningen som har bedrivits. Sjukdomen innebär att du lever med en funktionsvarierad 

kropp så jag vände blicken mot det som i Sverige har samlats under begreppet 

handikappforskning. Idag finns Nätverket SNHF (Svenska nätverket för handikappforskning). 

Det är ett samarbete mellan landets högskolor och universitet för att skapa ett forum för 

samtal och kontakter mellan forskare inom olika lärosäten i Sverige. Inom detta nätverk finns 
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det specifika forskare som valt att inrikta sig på funktionsvariation och kön men även på 

funktionsvariation och sexualitet. Ur en historisk kontext kan handikappforskning i 

västvärlden grovt delas in den medicinska– och sociala modellen. Den medicinska modellen 

reducerar kroppen till ett funktionshinder eller till ett sjukligt tillstånd, vilket innebär att 

funktionsvariationen finns hos dig som individ. Den sociala modellen sätter fokus på miljön 

och att den inte är neutral, det är snarare den som skapar funktionshindret (Barnes & Mercer 

1999:79). Jens Rydström och David Tjeder lyfter i sin bok Kvinnor män och alla andra– en 

svensk genushistoria (2009) fram dels den könsblinda svenska historiebeskrivningen men 

påvisar också dess blindhet för andra maktstrukturer som till exempel funktionshinder. Den 

tidiga forskningen utgick oftast från en medicinsk modell och att individen med ett 

funktionshinder reducerades i samklang med den (Rydström & Tjeder 2009:119). På 1960– 

talet började andra perspektiv att lyftas som de funktionshindrades rätt till autonomi och ett 

(hetero)sexuellt kärleksliv. Radikalfeminismen och gayrörelsens framfart på 1970– talet och 

Independet Living rörelsen på 1980– talet möjliggjorde den sociala modellens framväxt där 

funktionshindret inte ligger hos dig som individ utan skapas vid ditt möte med den 

omkringliggande miljön. Cripteorin är sprunget ur dessa rörelser för deras sätt att ifrågasätta 

de normerande konstruktionerna i samhället. Cripteorin tar avstamp i att funktionshinder är en 

diffus kategori som inte går att avgränsa. I mötet med miljön kan vi alla någon gång vara 

funktionsvarierade (Rydström & Tjeder 2009:124-130). Robert McRuer är en av de främsta 

forskarna som i boken Crip theory Cultural Signs of Queerness and Disability (2006) målar 

upp sitt cripteoretiska ramverk och sammanfogar den med Queerteorin. För att kort 

sammanfatta så har forskningen gått från att vara medicinskt orienterad till mer social och 

Cripteoretisk, där det sistnämnda också är på frammarsch inom det svenska forskningsfältet. 

Lambda Nordica som är en nordisk vetenskaplig tidskrift är ett bevis på det som 2012 utgav 

ett helt nummer med fokus på Cripteorin. Lotta Löfgren-Mårtenson är professor i hälsa och 

samhälle med inriktning mot sexologi, verksam på Malmö högskola. Löfgren-Mårtenssons 

fokus är intellektuella funktionsnedsättningar och sexualitet och menar i sin artikel ”Hip to be 

crip” att Cripteori inte helt oproblematisk kan användas vid osynliga funktionsnedsättningar 

(Löfgren-Mårtensson 2012). När det gäller den reumatiska kroppen så finns det en avhandling 

skriven av Kristina Areskoug Josefsson som heter: Sexual Health in Rheumatoid Arthritis – a 

physiotherapeutic approach (2013). Det är också den enda studien jag funnit med ett fokus på 

både reumatisk sjukdom och sexualitet. Den är dock skriven utifrån en medicinsk kontext 

men belyser att den sexuella hälsan ökar ifall en implementering av ett mer sexuellt orienterat 

perspektiv integreras i samtal med vården.  
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Analys  
Analysen kommer att ta sin början med en presentation av mina informanter och vad deras 

syn på sexualitet är. Det som sedan kommer att diskuteras är om och hur det talas om sex i 

deras möte med vården kopplat till den reumatiska sjukdomen. Nästa del av analysen kommer 

att beskriva vad reumatismen ger för implikationer i samband med sex där även en del 

underrubriker agerar för att synliggöra normer och sjukdomens skiftande symptom. Analysen 

är sammanvävd med fler teorier i intersektion för att få en större förståelse kring att leva med 

en kroniskt sjuk kropp.   

 

Informanter 
I den här studien kommer du att möta Sandra, Erika och Isabelle. Alla tre identifierar sig som 

kvinnor och lever med en reumatisk sjukdom. De är mellan 18-28 år och alla fick en 

reumatisk sjukdom fastslagen innan 8 års ålder, två stycken informanter så tidigt som vid 2-3 

års ålder. Sandra lever inte i någon relation, identifierar sig som funkis eller reumatiker och 

benämner sig själv ibland skämtsamt som invalid (dock med allvarlig underton). Att 

provocera är hennes signum, Sandra gillar främst killar. Erika är sambo och bor tillsammans 

med sin flickvän, hon föredrar att benämna sig själv som reumatiker men funkis går också 

bra. Hon arbetar ideellt med tillgänglighetsfrågor och vill uppmärksamma samhället på att det 

finns funktionsvarierade kroppar. Isabelle lever inte i någon relation och ser sig själv funkis 

men är inte alltid så öppen med sin sjukdom. Hon identifierar sig som queer, gillar attraktiva 

människor och definierar sin sexualitet som flytande, queer eller pansexuell.      

 

Vid intervjutillfällena diskuterades det vad sexualitet är för mina informanter eftersom denna 

studie utgår från deras upplevelse av kropp i samband med reumatisk sjukdom och sexualitet. 

Vid intervjuerna kommer informanterna in på att det är en del av deras identitet. Alla ska ha 

rätt till ett sexuellt liv oavsett hur det ser ut. Alla är eniga om att det måste pratas om 

sexualitet i samband med en reumatisk sjukdom och att lämna det perspektivet utanför bidrar 

till att en inte ser till hela din person. De berättar om sexualitet, nära relationer och att den 

reumatiska sjukdomen påverkar deras sexuella utövande men även andra relationer som är 

viktiga. De förhåller sig olika till sexuell lust och utövning beroende på sjukdomens aktivitet. 

Sexualitet handlar således både om handlingar såsom beröring, olika typer av sex men också 

som en del i deras identitet. Sexualitet är en integrerad del av de själva likt den reumatiska 
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sjukdomen. Analysen tar sin början med tre citat från mina informanter som synliggör den 

reumatiska sjukdomens skiftande spektrum. 

Olika stor påverkan på livet beroende på om det är ett skov eller inte, alltså jag ser 

det lite såhär alla har ju bra och dåliga perioder i livet, precis så är min reumatism 

som om det händer massa skit, så gör det med min kropp. För det är bara det att jag 

vet att det kommer att hända och på samma sätt vet jag att det kommer att bli bra 

också. Det enda jag är helt säker på är hur min reumatism kommer att fungera och 

det är att den är oförutsägbar men alltså såhär, det är en berg och dalbana och det är 

mitt liv men den är olika stor alltså det är inte bara hela mitt liv liksom, den är en 

del av mitt liv och den blir olika stor beroende på hur dålig jag är eller hur mycket 

den liksom blossar upp hänger du med? Gud vad flummigt det här låter (Sandra). 

 

Det har verkligen gått i vågor, upp och ner som en hiss. Det har varit jätte jobbigt 

det har varit jätte kul, det har varit bra, jobbigt igen, det är jätte flummigt (Isabelle). 

 

Alltså det värsta är för mig i alla fall och för de flesta som jag har pratat med är att 

det är så extremt oberäkneligt (Erika). 

Citaten ovan kommer från mina tre informanter som berättar hur den reumatiska sjukdomen 

påverkar deras liv och kropp. Dessa citat sätter fingret på hur den reumatiska sjukdomen 

agerar i kroppen och att den är något som mina informanter hela tiden förhåller sig till men i 

skiftande grad. Två av informanterna beskriver den som flummig och den tredje benämner 

den som oberäknelig detta synliggör sjukdomens komplexa inverkan på kroppen och hur svårt 

det är att förhålla sig till den. Dessa citat är av vikt att ha i bakhuvudet vid den fortsatta 

läsningen.  

Normernas dynamik – heteronorm och funkis  
Cripteorin menar att genus och sexualitet är ett av de viktigaste fundamenten i att ha makt 

över den egna sexualiteten (Rydström & Tjeder 2009:130). De funktionshindrades 

genushistoria präglas av bristen på ett sådant perspektiv vilket gav upphov till att de 

avkönades och avsexualiserades vilket innebär att de reducerades till sin funktionsnedsättning 

(Rydström & Tjeder 2009:119). Funktionsnedsättning i detta sammanhang var oftast av synlig 

karaktär. En reumatisk kropp kan inta båda positionerna när det gäller funktionsvariation. Den 

kan vara synlig men även osynlig och att ett pendlande däremellan kan ske beroende på 

sjukdomens aktivitet. Den kan dessutom ge bestående skador på kroppen vilket leder till 

kroniska men och att ett synligt hinder blir en realitet. För mina informanter är sjukdomen 
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oftast ett osynligt faktum men två använder till och från rullstol som hjälpmedel medan den 

tredje har tillgång till kryckor. I mötet med mina informanter samtalades det om kropp, 

sexualitet och reumatism, bemötande från omgivningen men också hur och om det pratas om 

sexualitet i deras möte med vården. Erika berättar om sina upplevelser. 

Jag har aldrig träffat någon som sagt, att jo men det där har jag fått jätte mycket 

information om eller de där pratar jag jätte mycket om med min läkare eller 

terapeut eller sjukgymnast eller liksom sådär, och det känns ju som att det är så för 

väldigt många. Sen är det ju en väldigt stor del av vardagen alltså såhär och en stor 

del av ens identitet och då kan det ju vara lite lustigt att det hela tiden lämnas 

utanför. För när man pratar om att man ska kunna utföra vardagssysslor, man pratar 

om att man ska kunna utföra sitt jobb eller sina studier men man pratar liksom 

aldrig om att man ska kunna utöva, i brist på bättre ord sin sexualitet (Erika).  

Erika funderade på att lyfta frågan vid sitt senaste möte med läkaren eftersom hon på senare 

tid upplevt problem med händer och handleder, hon berättar:  

Jag hade väl tänkt att jag skulle nämna det också bara för att såhär, det va ett bra 

exempel liksom men jag tror inte jag gjorde det, jag tror jag fegade ur liksom för 

att det känns som att det är ah men det är en diskussion som aldrig har först och så 

var det första gången jag träffade den här läkaren alltså för jag var på ett helt nytt 

sjukhus, det kanske också spelade in (Erika).  

I Areskoug Josefssons avhandling som heter: Sexual Health in Rheumatoid Arthritis – a 

physiotherapeutic approach lyfts denna problematik upp att det finns en ovilja hos patienter 

att tala med vården eftersom det finns en medvetenhet om att de förmodligen inte kommer att 

få någon hjälp (Areskoug Josefsson 2013:28). Erika berättar vidare om motviljan att lyfta 

frågan: ”Det känns som ett ganska stort steg liksom i och med att man aldrig själv aktivt får 

frågan och då hade jag liksom redan kommit ut och sagt att jag är tillsammans med en tjej” 

(Erika). Erikas uttalande kan studeras utifrån två maktaxlar dels den funktionsvarierade 

kroppen och dess icke samtalande om sex vilket bidrar till ett reducerande av Erika som icke- 

sexuell. Frågan har varit så pass osynlig att Erika verkar stå inför två komma ut processer. 

Erika behöver komma ut och visa att hon är en sexuell varelse och i detta samtal med vården 

fick det räcka med en komma ut process. Isabelle är inne på samma linje och berättar att det är 

svårt att finna inspiration för icke– heterosexuellt sex eftersom alla passar in i ramen som 

funktionsfullkomliga återigen ser vi det normerande, heterosexuella som agerande maktaxel. 

Den normerande strukturen gör sig synlig där den funktionsfullkomliga kroppen även agerar 
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inom icke- heterosexuella sammanhang. Erika lyfter vidare fram att det framförallt borde talas 

om detta inom sjukgymnastiken.  

Inom sjukgymnastiken så hade de ju kunnat vara en jätte stor grej för där håller 

man på med eller nästa bara på med fysiken och få igång lederna och kroppen och 

hur det fungerar. Att det inte är en stor del där liksom kan ju vara konstigt, jag kan 

ju inte säga vad det självklara skulle vara alltså, hur man skulle kunna ändra det 

men samtidigt är det inte min roll att göra det heller för jag är ju liksom patienten 

och jag känner att mina läkare eller sjukgymnaster och att det är ju de som ska veta 

och det är de som ska våga fråga. De ställer alla andra frågor alla de här hur det 

påverkar ens liv liksom och hur ont har du haft det den senaste veckan och hur 

begränsad har du varit men ändå så frågar man aldrig nånting om sex eller samliv 

överhuvudtaget (Erika).  

I detta skeende kan en berätta att vid varje möte med vården får du fylla i en blankett där du 

berättar hur mycket sjukdomen påverkar dig men som Erika uttrycker finns inga specifika 

frågor om det sexuella samlivet. Det enda Erika benämner som ens varit i närheten är av 

reproduktiv karaktär ifall hon planerar att bli gravid. Hon tydliggör dock att det inte är samma 

sak men det är den enda frågan hon kommer på som kan vara i närheten. I detta ser vi 

heteronormen som ett underliggande fundament, det reproduktiva som agerar självklart. 

Isabelle berättar om sitt drömsvar från vården att det skulle finnas hjälpmedel eller liknande 

att tillgå som kan underlätta men att de förmodligen skulle svara, att en ska ”googla” för det 

är ett svar som Isabelle erhållit i andra sammanhang. Sandra berättar:  

Ja men just sånt här som har med sexualitet att göra för det känns såhär att hela det 

glöms bort och man får, ja men de är så noga att informera om det i skolan men 

inom vården där det borde komma från så finns det inte alls och vi borde ha ännu 

mer information eftersom vi är reumatiker men vi får ingenting alls istället 

(Sandra). 

Informanterna upplyser om det mellanrum de hamnar i. Hur normen agerar inom 

Ungdomsmottagning och i mötet med en gynekolog eller barnmorska där hänvisas de ibland 

tillbaka till sin reumatolog eftersom de har en reumatisk sjukdom. Eftersom frågan aldrig har 

lyfts så känner de en uppgivenhet att ta upp ämnet med ansvarig läkare. Ur ett Cripteoretiskt 

perspektiv är detta självfallet problematiskt. I inledningen till denna del kan en läsa att 

Cripteorin sätter fokus på att makten över sexualitet är grundläggande (Rydström & Tjeder 

2009:130). Informanterna redogör för sjukdomens skiftande symptom, dess inverkan 
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kroppsligt och sexuellt men det pratas aldrig om hur detta kan hanteras. Den tidiga 

forskningen främst gjord inom det medicinska området på funktionsvarierade kroppar 

handlade om deras avsexualiserande tendens (Rydström & Tjeder 2009:119). Citaten ovan 

sätter med tydlighet fingret på vårdens osynliggörande av ett sexuellt orienterat perspektiv. 

Detta medför att de i mötet med vården reduceras till sin sjukdom och att det är ett allt för 

stort fokus på att de ska fungera normalt i andra sociala sammanhang. Erika sätter fingret på 

problematiken och lyfter i nedanstående citat fram den medicinskt orienterade modellen och 

hur människor med funktionsvariationer riskerar att reduceras. 

Människor med funktionsnedsättningar att det är så lätt att man liksom blir sin 

funktionsnedsättning eh om man inte får med alla andra grejer så är det som att 

man blir sin funktionsnedsättning och man ska bara försöka fungera i samhället så 

som alltså normfungerande människor fungerar liksom och då bryr man sig inte så 

himla mycket om sexualitet för det är så himla privat men det är ju ofta en väldigt 

stor del av alla människors identitet och även liksom människor med 

funktionsvariationer det är väldigt konstigt, det blir så att man inte ser till hela ens 

identitet (Erika).  

För mina informanter är sjukdomen oftast ett osynligt faktum så de passerar för det mesta som 

funktionsfullkomliga. Däremot centraliseras allt kring det sjukliga och andra vardagliga 

sammanhang i deras möte med vården. Det är en väldig konstig paradox som synliggörs. 

Sjukvården är medvetna om att sjukdomen påverkar i det vardagliga, vad är det som säger att 

sjukdomen inte inverkar på det sexuella livet? Ifall en så pass normfungerande position som 

möjligt är det eftersträvansvärda, varför talas det inte om sex? Informanterna lyfter fram att 

det är en del av ens identitet och att då dels försöka sätta in de i ett normfack som också 

inkluderar sex för de flesta människor gör att den reducerande principen till sin sjukdom är ett 

faktum. Alla lyfter att det finns en lucka och problematiserar osynliggörandet, Isabelle 

berättar:  

Problemet är ju att börja prata om det men också att man kan se alla samband att 

liksom det har med det sociala livet att göra, att det har med sexualitet att göra det 

är liksom inte en liten grej. Som alltså det är inte ett eget block utan det hör ju 

liksom samman med allt annat och att det går ju den röda tråden i allt och att 

vården framförallt öppnar upp för det också. Jag menar att alla förtjänar ett bra 

sexliv (Isabelle). 
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I Areskoug Josefssons avhandling lyfts det fram att sjukgymnaster kan vara aktiva i mötet 

med patienter till att öka den sexuella hälsan (Areskoug Josefsson 2013:7). Detta är ett 

perspektiv som saknas när det gäller unga individer som växer upp med en reumatisk 

sjukdom. Avhandlingen kan leda till ett upplyftande av det sexuella perspektivet ifall det 

implementeras inom Sveriges alla landsting. Isabelle lyfter fram luckan både över att vara ung 

och växa upp med en reumatisk sjukdom och osynliggörandet av det sexuella perspektivet. 

          Aldrig i samband med sjukdomen det kan jag tycka är lite synd sådära för att nu i 

efterhand så har man ju fått lära sig allt på egen hand och det hade varit jätte skönt 

att få nån form av guide eller liknande som man kan följa och tänka liksom såhär 

kan man göra istället (Isabelle).  

Sandra är inne på samma linje och menar att informationen bör komma tidigt.  

När det kommer till sexualitet att man utvecklas ju precis som man gör med allt 

annat i livet men jag tror också det är så viktigt att man pratar om sexualitet och 

reumatism så tidigt som möjligt och liksom har information och inte bara liksom 

att man ska fråga sig fram och testa sig fram utan att det finns information att stå på 

(Sandra).  

Isabelle menar också att fler perspektiv måste synliggöras vid ett upplyftande av samtal kring 

sex och säger: ”Alltså jag vill definitivt att det ska lyftas och inte bara heteronormativt och att 

det ska vara ett öppet perspektiv” (Isabelle). Detta upplyftande av Isabelle och att hon 

konstaterar avsaknaden av den synliggör att vissa kroppar och specifika sexuella läggningar är 

priviligierade medan andra är avvikande och inte en del av normen. Ifall du inte innehar 

privilegiet att besitta en normfungerande kropp så osynliggörs du men blicken måste också 

riktas mot det icke– heterosexuella. Isabelle lyfter upp denna problematik och pratar om två 

komma ut processer, ibland är hennes sexualitet den värsta komma ut processen medan det i 

andra sammanhang är hennes reumatiska sjukdom, det beror helt enkelt på kontext. I FN:s 

standardregler går det att läsa att människor med en funktionsnedsättning måste få 

information hur kroppen fungerar sexuellt (FN:s standardregler). Isabelle tycker det har varit 

svårt att växa upp med en reumatisk sjukdom och att själv behöva leta sig fram och att på 

egen hand inse att kroppen inte kan göra allt i sexuella sammanhang. Isabelle menar att det är 

svårt som ung och att vården har ett ansvar. 

Man kan inte skylla på mig eftersom jag varit ganska ung men framförallt att 

liksom, det är läkare eller sjukgymnast nån som ska eller båda för den delen ska 

informera. Åtminstone lyfta frågan, vill du fråga om det här eller vill du att jag ska 
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berätta någonting alla är ju inte bekväma med det liksom men man kan ju börja lite 

smått sådär (Isabelle). 

Informanterna tydliggör att de landar i något slags mellanrum bland olika vårdinstanser. Här 

kan en tydligt urskilja att det finns en inbäddad maktaspekt där allt konstrueras utifrån någon 

form av normalbild. Perspektiven behöver luckras upp för att ge plats åt fler kroppar och 

andra sexuella orienteringar. Sandra lyfter upp detta och benämner att i hennes möte med 

olika mottagningar så finns det en okunskap om hur den reumatiska sjukdomen och dess 

medicinering inverkar. Den reumatiska kroppen osynliggörs och hamnar i ett mellanrum. 

Isabelle benämner det som ett ”ping pong spel” och till slut finns det ingen en kan vända sig 

till. Den reducerande principen inom vården är ett problem och med en cripteoretisk blick 

sätter den verkligen fingret på den medicinska modellens problematik nämligen att den endast 

ser en skadad eller sjuk kropp (Barnes & Mercer 1999:98). Indelandet av kroppen som 

frisk/sjuk och att den sjuka kroppen inte tycks vara sexuell, än mer problematisk blir det 

eftersom det här är individer som växt upp med sin sjukdom. Informanterna får själva ta 

ansvar för det sexuella livet. Det är ingen som förbereder informanterna på att sjukdomen kan 

inverka på det sexuella utövandet. När samtal väl förs så är den heteronormativ och av 

reproduktiv karaktär vilket inte är samma sak som sex och lust. Den sexuella lusten och 

utövningen göms undan. Det som mina informanter lyfter fram i denna del av analysen 

redogör att det behövs pratas om reumatism och sexualitet som nu är ett perspektiv som göms 

undan.  

 

Reumatismens begränsande dynamik och normatmakten  
I denna del av analysen kommer blicken att riktas bort från vården och diskutera kring 

reumatismens inverkan på det sexuella livet. Olika teoretiska perspektiv kommer i 

intersektion att implementeras för att på så sätt synliggöra och sätta sjukdomen i en större 

förståelseram. Den kommer att diskutera upplevelsen av kroppen och problematisera 

Cripteorin men även dess applicerbarhet vid studier av den kroniskt sjuka kroppen. 

Att allt ska fungera är det optimala men samtidigt kan det också vara väldigt 

begränsande typ säg såhär att man ska ligga med nån och liksom det går inte det 

här, men bara en sån grej. Jag kan tänka mig att man får väldigt mycket 

prestationsångest och jag försöker att inte reflektera över det (Sandra).  
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Isabelle säger såhär: ”När jag började ha sex då upplevde jag alltså tredje eller fjärde gången 

att jag tänkte åh jag kan liksom inte göra allt som en frisk människa kan göra” (Isabelle). 

Isabelle berättar vidare:  

Jag är reumatiker och så jag kan inte göra det här och det här och behöva leta sig 

fram och det där men det har varit skitjobbigt också i och med att jag inte delat nåt 

i ett förhållande att man ah, men får träffa nån och försöka göra så gott som möjligt 

och det blir ju svårt (Isabelle).  

Isabelle berättar vidare hur hon vid ett aktivt skov förskjuter sin egen sexdrift och tar avstånd 

till sexuellt utövande. ”Jag vet om att jag inte skulle kunna göra det på samma förutsättningar 

som en frisk människa och det är lite synd för det kan fortfarande vara bra även om man inte 

gör alla saker som friska människor” (Isabelle). Uttalandena lägger fokus på att det finns en 

normerande konstruktion när det gäller sex. I det sista citatet synliggörs den normala, friska 

människan och hur Isabelle förhåller sig till bilden av den.  

Det är inte kul att sluta men jag tävlar med mig själv eller det kanske man inte kan 

säga men på nått sätt försöka göra det som en normal människa kan eller som en 

frisk … det blir lite som en tävling mot en själv att man ska kunna göra lika mycket 

(Isabelle).  

Detta tävlande som Isabelle nämner eller den prestationsångest Sandra uttrycker som hon 

dock förskjuter är reaktioner som inte kommer från kroppen utan från samhällets normerande 

konstruktion när det gäller sexuellt utövande. De känslor som uppstår skapas inte ur ett 

vakuum utan bildas utifrån ett kontextuellt sammanhang. McRuer är en cripteoretiker som 

målat upp ett teoretiserande ramverk om att normer kring kön och sexualitet kan förstås på 

samma sätt som normer kring funktion, det som McRuer benämner som den 

funktionsfullkomliga kroppen (McRuer 2006:1-3). Dessa känslor skapades i ett förhållande 

till det sexuella sammanhanget över att inte vara normpresterande. De normerande villkoren 

för sex går i samklang med Crip– och den sociala modellen som tydliggörs till att inte kunna 

prestera optimalt utifrån normen och att det är i mötet med omgivningen som de till viss del 

blir funktionsvarierade. Sandra tog ju också avstånd från att det kunde inge henne en känsla 

av prestationsångest. Sandra berättade vidare: ”Jag tänker såhär det leder ändå inte till nåt ifall 

jag ska sitta och må dåligt över det, det är ju deras problem eller såhär jag måste ju lyssna på 

kroppen” (Sandra). Sandra förklarar att det inte är hennes problem utan alla andras. Uttalandet 

synliggör det McRuer sätter fokus på i sitt cripteoretiska ramverk. Cripteorin riktar fokus på 

funktion och dess normerande konstruktion. Den sätter inte fokus på den funktionsvarierade 
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kroppen utan blicken riktas mot det som skapar det avvikande nämligen den 

funktionsfullkomliga kroppen (McRuer 2006:2). Sandra berättar: ”Så har reumatismen varit 

ett större problem för andra när det gäller sexualitet men inte för mig” (Sandra). Sandra 

berättar vidare: 

Jag har aldrig sett det som ett problem och jag har snarare varit såhär men jag har 

ju legat med killar som har varit i jobbiga ställningar och så får man ont i knäna 

eller höfterna och kroppen låser sig, man bara du ursäkta nu får vi ändra om här, så 

jag har inte gjort det till en stor grej (Sandra). 

Det finns en krånglig ambivalens kring detta och en tydlig skillnad mellan de två 

informanterna Isabelle och Sandra. Isabelle förhåller sig än mer till det normerande idealet 

medan Sandra istället skjuter undan det problematiska, för det här är Sandra, sjukdomen är en 

del av henne. Isabelle pratar om att hon i intima relationer har svårt att berätta att hon är sjuk 

och att det är en rädsla, Isabelle beskriver det såhär: ”Att man ses som den sjuka och det 

liksom före mig” (Isabelle). Ambivalensen till att studera reumatisk sjukdom ur ett 

cripteoretisk perspektiv kommer nu att problematiseras eftersom dess applicerbarhet i studier 

av en reumatisk kropp inte är tillräcklig. Det som Sandra illustrerar går till viss del hand i 

hand med McRuer och hans cripteoretiska ramverk nämligen att problematisera det 

normerande.  Att helt erkänna den i studier med den reumatiska kroppen som utgångspunkt 

innebär dock att fokus riktas alltför långt från upplevandet av kroppen, något som även 

Sandra i tidigare citat benämnde att det är den hon måste lyssna till. Alla informanter lyfter 

detta och Erika säger:  

När jag blev sexuellt aktiv som man så fint uttrycker det då var reumatismen inte 

en särskilt stor del av mitt liv för då var den ganska under kontroll eller den var inte 

så farlig sen så blev det värre … sjukdomen tog över så himla mycket av allt 

(Erika).  

Erika synliggör att kroppen är viktig att se till, sjukdomens skiftande inverkan kommer inte 

helt från den sociala omgivningen utan den sitter även i kroppen. Cripteorin och McRuers 

teoretiserande kring dikotomierna normal/avvikande och att syna den normfungerande 

konstruktionen av kroppen kan vid detta tillfälle riskera att reproducera tanken om det 

avvikande. Den stora ambivalensen i Cripteorin ligger i att mina informanter har levt med sin 

sjukdom sen barnsben, att leva med den är ett normaltillstånd. Sandra säger såhär: ”Hur ska 

jag förklara jag är bara reumatiker jag har inte levt det andra” (Sandra). I detta citat syftar inte 

Sandra till att hon är sin sjukdom men den är en del av henne och hon har inte upplevt en frisk 
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kropp. De måste lyssna på sina kroppar för det är den de lever med varje dag. Att kategorisera 

den i ett fack som avvikande enligt Cripteorin så osynliggörs både deras upplevelser av att 

befinna sig i en funktionsvarierad kropp men också dess normaltillstånd eftersom 

informanterna alltid levt med den. Skiljelinjerna mellan dikotomierna suddas ut. Deras skilda 

sexuella upplevelser beroende på sjukdomens skiftande karaktär gör att det blir problematisk 

att göra en tydlig dikotomisering som Cripteorin gör gällande. Bara den reumatiska kroppens 

existens och dess brokiga funktionalitet gör att dikotomierna suddas ut. Deras kroppar är 

funktionsvarierade men det är också ett normaltillstånd som till viss del sitter i deras kroppar 

och med tydlighet inte alltid starkt kan förankras till att det är miljön som skapar dess 

funktionsvariation. Erika berättar att när hon har bättre perioder i sin sjukdom så är hon 

symptomfri. Löfgren-Mårtensson (2012) menar att Cripteori inte helt oproblematisk kan 

användas vid osynliga funktionsvariationer. Löfgren-Mårtensson har studerat intellektuella 

funktionsnedsättningar och ställer i sin artikel ”Hip to be crip” frågan vad det är människor 

med intellektuella funktionsnedsättningar ska normaliseras till? Om det normerande är 

utgångpunkten infinner sig risken att kunnande osynliggörs och att det funktionsvarierade 

sexet likställs som onormalt (Löfgren-Mårtenson 2012:70). Den reumatiska kroppen behöver 

inte normaliseras för det kan den inte att leva med den är redan normalt för mina informanter. 

Om sjukdomen dessutom är så starkt förankrat i deras kropp och identitet är sexet då 

avvikande? Mina informanter uttrycker inte att deras sex är avvikande och i detta 

sammanhang är det problematisk att använda det ordet. Sexet anpassas efter deras kroppar 

och sjukdomen vilket den också måste göra. Informanterna nämner att visst sexuellt utövande 

inte går i vissa perioder på grund av sjukdomen. Däremot befinner sig inte deras kroppar i ett 

vakuum utan påverkas av samhället och normatmakten när det gäller sex. Som det påvisats i 

denna studie ter sig detta förhållande till det normerande olika och störst är skillnaden mellan 

Sandra och Isabelle som också skiljer sig från Erika eftersom de båda inte lever i en 

parrelation som Erika gör. Sandra belyser inte det problematiska som sjukdomen medför 

eftersom det är hennes kropp och den fungerar såhär.  

Om en person inte förstår att man har ont i kroppen men då får den idioten dra typ 

det är lite så en tänker att man bara såhär att man ska inte nöja sig med det, det är 

en så viktig del att förstå det är lite så jag tänker (Sandra).  

Det sista citatet från Sandra synliggör den oförstående omgivningen där alla kroppar inte 

accepteras vilket återigen ger bränsle till att problematisera normatmakten utifrån Cripteorin. 

Isabelle ställer sig mer ambivalent till att komma ut som sjuk medan Sandra kör på och går 
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det inte med det sexuella så gör det inte det. Isabelle tycker det är svårt att knyta längre intima 

kontakter med människor, hon distanserar sig för det finns en rädsla att den andra parten inte 

ska förstå hennes sjukdomsbild och se sjukdomen före henne. Både Sandra och Isabelle 

problematiserar den friska människan. Sandra säger såhär: ”Vill jag identifiera mig som frisk 

så kommer jag att få ta konsekvenserna för hur dålig min reumatism blir, jag kommer få ta 

oförståelsen alla dumma kommentarer, jag kommer få ta smärta och trötthet” (Sandra). 

Isabelle har som redan nämnt en mer förhandlade position till att komma ut med sin sjukdom 

men berättar att sjukdomen inte går att förbise: ”Jag tror det är viktigt för mig själv att ja men 

att leka frisk gör det bara värre i slutändan när man försöker göra allt man inte kan göra och 

då blir det bara sämre” (Isabelle). I dessa två citat synliggörs det som Cripteorin sätter fokus 

på att det är samhällets struktur som skapar hindret (Rydström & Tjeder 2009:130). En 

reumatisk kropp kan inte delta på samma villkor i samhället som en frisk kropp. Vilket också 

Mog diskuterar att det innebär ett visst privilegium att inneha en frisk kropp (Mog 2008). I 

detta sammanhang blir frågan om makt och kroppens funktion synlig. Ifall den reumatiska 

kroppen ska kunna delta på samma villkor som den funktionsfullkomliga kroppen så behövs 

det en revolutionerande strukturomvandling men samtidigt kommer även funktionen inifrån 

kroppen vilket skapar ett oerhört ambivalent förhållande. Cripteorin fokuserar på att det är 

den sociala miljön som är funktionshindrande (Rydström & Tjeder 2009:130). I detta 

sammanhang kan den inte oproblematisk appliceras. Citaten ger Cripteorin och den sociala 

modellen bränsle till att inkluderas i studier av en reumatisk kropp eftersom sinnebilden av 

den normalt fungerande kroppen alltid finns närvarande. Å andra sidan tar den för stora steg 

från upplevelsen av kroppen eftersom det är den som alla informanter lyssnar till i varierade 

grad beroende på sjukdomens aktivitet. Samhället är inte skapad för en funktionsvarierad 

kropp därav är Cripteorin viktig att implementera men upplevelsen av kroppen som 

funktionsvarierad får inte förbises. Ifall Cripteorin används utan att problematiseras skulle den 

reumatiska kroppen osynliggöras. Den skulle falla ner i ett mellanrum där diskussionen endast 

handlar om det normala och det avvikande i ett kontextuellt sammanhang och inte om 

upplevelsen av kroppen. Perspektivet har till viss del fått ta plats i denna del men syftet är att 

vidare diskutera sjukdomens implikationer på kroppen. Strålkastarljuset riktas nu mot 

upplevelsen av en reumatisk och funktionsvarierad kropp. 
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Symptomens dynamik – kroppen som funktionsvarierad  
Jag kommer i den nedanstående delen utifrån mina informanters berättelser diskutera kropp 

och sexualitet utifrån upplevelsen av att befinna sig i en funktionsvarierad kropp. Ett steg 

kommer att tas bort från Cripteorin och den sociala modellen och ytterligare problematisera 

dess applicerbarhet på den reumatiska kroppen. Blicken kommer att riktas mot det 

sociologiska perspektivet som lyfter fram upplevelsen av att leva med en kroniskt sjuk kropp. 

Ett perspektiv som synliggjorts med hjälp av teoretiska begrepp från Michael Bury. 

 

Bury lyfter fram vikten av behandling vid ett kroniskt sjukdomstillstånd men anser att endast 

se till det medicinska inte är förklarande nog. Bury menar att studier med en kroniskt sjuk 

kropp som utgångspunkt måste fyllas ut med berättande konstruktioner hur sjukdomen 

påverkar i ett kontextuellt sammanhang. Bury använder sig av teoretiserande begrepp för att 

få en större förståelse kring att leva med en kroniskt sjuk kropp. Det som lyfts upp som 

användbara begrepp är hantering och strategi. Hantering innebär hur en individ hanterar den 

kroniskt sjuka kroppen och vad det ger för effekter. Strategi handlar om att en person hela 

tiden väger alternativ mot varandra och förhandlar med sin sjukdom. Det finns också olika 

typer av mening som sjukdomen skapar för individen. Konsekvenserna att leva med den och 

hur den påverkar i sociala sammanhang. Den andra meningen som Bury diskuterar kring är att 

skillnader i det kroppsliga skapar olika bilder för din upplevelse och att den kan vara vitt skild 

från en annan individ eftersom en befinner sig i en funktionsvarierad kropp (Bury 1991:451–

462). Detta teoretiserande kommer att vara ett underliggande fundament för den vidare 

diskussionen eftersom den är väl applicerbar på den reumatiska kroppen.   

 

Sandra berättar om kroppen vid ett skov: ”Som att man sitter lite fast” (Sandra). Erika berättar 

att hon vid ett aktivt skov inte hade några sexuella relationer alls på grund av att kroppen 

mådde dåligt och den var trött. Sandra och Erika lyfter fram och sätter fokus på kroppen och 

dess måendetillstånd. Den sammanfaller väl med den sociala modellens problematik. Colin 

Barnes och Geof Mercer (1999) menar att den sociala modellen tenderar att ta avstånd till den 

egna upplevelsen av kroppen (Barnes & Mercer 1999:85). Reumatismens skiftande 

symtombild skapar en hindrande kroppsfunktionalitet, det är inte bara socialt skapat. Sandra 

berättar vidare om kroppens funktioner när hon levde i ett förhållande: ”Det gick bra med det 

sexuella men då var det ju också vissa förutsättningar som gjorde att vi låg” (Sandra). Erika 

berör än en gång kroppen och reumatismens påverkan när det kommer till sexualitet: ”När 

man har ont och när man mår dåligt då vill man ju ha närhet samtidigt så blir det ju så att det 
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måste ske ganska mycket på mina villkor” (Erika). Alla informanters utsagor om upplevelsen 

av den reumatiska kroppen går inte att förbises, det är något som de lever med varje dag och 

måste förhålla sig till. Burys artikel synliggör meningen av en sjukdoms symptom och vad 

den får för påverkan i ett kontextuellt sammanhang (Bury 1999:454). De reumatiska 

sjukdomarna och dess agerande förmåga att gå i skov gör att informanternas förhållningsätt 

till sexuellt utövande pendlar. Jag går i detta skeende i samklang med Bury eftersom 

informanterna i denna studie främst beskriver fyra olika faktorer (finns dock fler) där 

sjukdomens karaktär spelar roll för upplevandet av kroppen i sexuella sammanhang. De fyra 

faktorerna är trötthet, smärta, stelhet men även pågående inflammationer som angriper 

specifika delar av kroppen. Erika berättar om tröttheten och smärtan. 

Alltså man e väl framförallt, om man är trött liksom, alltså dels har man ont men 

det här med att man är trött så är man ju det går ut över allting i ens liv och liksom 

såklart även sexualiteten. Särskilt om man pratar om typ alltså sex och lust och 

sådär om man är helt slut och har väldigt ont då är det inte som att man är, alltså då 

är man inte assugen på att ligga eh för man orkar inte (Erika).  

Erika berättar vidare men fokuserar nu mer på smärta och stelhet: ”Fysiskt alltså eh så kan de 

ju göra det har man ont eller är man stel så är det liksom såhär vissa grejer man inte kan göra” 

(Erika). Erika berättar vidare vilka begräsningar sjukdomen för med sig: ”Säg när jag ligger 

till exempel så liksom det här hade varit kul men jag kan inte göra det nu för jag har ont” 

(Erika). Erika berättar att det påverkar samlivet och att hon vid smärta i kroppen utvecklat ett 

smärtminne eller en reflex där hjärnan säger ”rör mig inte” vilket påverkar henne i intima 

sammanhang. Sandra berättar att hon kan hantera sin smärta i sexuella sammanhang den är 

ganska konkret för henne.  

För mig handlar det om hur ont jag har och sen behöver inte det vara utav nåt som 

nån gör eh utan det kan ju vara så att jag har ont på ett ställe men att det som 

personen gör är skönt … Eh och sen är det ju inte så att ja vad ska man säga men 

smärtan är bakgrundsljud men det är inte det jag hör (Sandra). 

Sandra berättar vidare att hon mäter väldigt mycket i hur trött hon känner sig och att hon hela 

tiden förhandlar med tröttheten. För en tid sedan dejtade hon en kille och berättade för honom 

att hon måste sova och vila för annars kommer hennes kropp inte att orka vilket påverkar det 

sexuella. Isabelle pratar också om tröttheten och att smärtan oftast går att hantera eller reglera 

med hjälp av medicin eller avlasta med hjälpmedel som rullstol eller kryckor. I denna utsaga 

synliggörs också den medicinska modellen som Bury lyfter är viktig att beakta vid ett kroniskt 
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sjukt tillstånd (Bury 1991:451). Isabelle men även Sandra och Erika lyfter vikten av den. Den 

medicinska modellen fyller ett viktigt syfte och det är att begränsa smärta och bidrar till ett 

bättre leverne framförallt vid att aktivt skov. Den medicinska modellen fick utstå kritik 

eftersom den endast ser en skadad kropp medan den sociala modellen lyfter fram miljön som 

icke neutral faktor (Barnes & Mercer 1999:98). Ingen tar dock hänsyn till upplevandet av en 

funktionsvarierad kropp i sociala eller sexuella sammanhang, fokusen är för snäva. Det är 

därför av vikt att lyfta in ett mer omfattande perspektiv som Bury lyfter fram. Kroppen är en 

viktig faktor och alla mina informanter är eniga om att den enda som hjälper mot tröttheten är 

att sova medan mediciner hjälper till vid lindrandet av smärta. Tröttheten är ett av de 

symptom som sjukdomen för med sig men den ter sig väldigt olika för mina informanter. 

Erika är till och från helt symtomfri vilket innebär att även tröttheten försvinner medan 

Isabelle berättar att även om hon är på topp i sin sjukdom så är vila och sömn extremt viktigt. 

Isabelle berättar också att tröttheten spelar roll för hur länge hon orkar ha sex.  

Det blir också jobbigt för när man är lite såhär osynkad eller nåt sånt där så att vi 

ska hålla på en och timme och jag bara ne det räcker med max en halvtimme eh sen 

orkar inte jag mer… det förstör verkligen stämningen (Isabelle).  

Jag frågar Sandra vad det är med sjukdomen som påverkar henne mest i sexuella 

sammanhang och hon berättar:  

Tröttheten förutom att en är stel ibland men jag kan säga att det är olika men det 

kan man ordna nej men liksom såhär man behöver inte göra hastiga rörelser typ så. 

Utan det känns som att det är mycket enklare att förebygga det fysiska eftersom det 

är just fysiskt är det mycket enklare att hantera och förebygga och hjälpa till och 

kanske såhär undvika vissa saker, tröttheten då är ju hela jävla huvudet väldigt 

flummigt (Sandra). 

Trötthetens dimensioner är svår att på ett tydligt sätt konkretisera, den sociala strukturen är 

inte villkorad och anpassad efter en sjuk kropp som är i större behov av vila och sömn. Det 

som en dock inte får förbise är att trötthet är starkt förankrad med reumatismens symptombild. 

Hur ska en reumatisk kropp passa in i den normerande strukturen? Resonemanget kan 

sammanföras med Bury och hans begrepp strategi. Ordet syftar till att en person med en 

kronisk sjukdom hela tiden ser till val och vad det kan ge för konsekvenser (Bury 1991:462). 

Informanterna väger hela tiden alternativ mot varandra eftersom den reumatiska sjukdomen är 

beroende på vilka val de gör ger olika inverkan på kroppen och dess mående. Ifall Bury helt 

anammas så innebär det att den reumatiska kroppen ska anpassa sig och skapa strategier för 
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att fungera så normalt som möjligt i samhället. Ifall blicken riktas alltför långt från 

problematiserandet av normatmakten innebär det att den funktionsvarierade positionen hela 

tiden förhåller sig till en maktaspekt som ligger inbäddad i att inte besitta en 

funktionsfullkomlig kropp. Vilket är en position som den reumatiska kroppen inte kan uppnå. 

Det innebär således att en funktionsvarierad kropp deltar på samma villkor och rättar sig efter 

normatmakten. Strategierna utgår från den men även kroppen. Alla informanter intar en 

funkisposition vilket enligt Mog innebär att du tar över makten och ger plats åt din egen 

position som funktionsvarierad vilket också är ett ställningstagande mot normatmakten (Mog 

2008). Informanternas funkisposition är ett viktigt element till att belysa funktionsvarierade 

kroppar. De som befinner sig i en funktionsvarierad kropp och intar en funkisposition belyser 

att det är en själv som har makten över kroppen och att de existerar i ett normsamhälle som 

förtrycker det avvikande. Det skapar plats till att synliggöra funktionsvarierade kroppar. Alla 

informanter lyfter denna strategi och att den verkar i olika sammanhang inte bara när det 

gäller det sexuella. De reumatiska sjukdomarna kan vid olika tillfällen angripa specifika delar 

av kroppen som framkallar smärta och stelhet. Informanterna berättar om denna problematik 

och vad det får för konsekvenser i samband med sex. Erika lyfter fram att hon haft mycket 

problem med knän och fötter men att sjukdomen just nu gör att hon får väldigt ont i händer 

och handleder.  

Det är ju en grej som gör alltså påverkar min sexualitet eller mitt sexliv liksom när 

jag har ont i just händerna och handlederna för så mycket använder jag inte mina 

fötter eller knän när jag har sex liksom men mina händer använder jag väldigt 

mycket (Erika). 

Erikas uttalande kan studeras utifrån Burys teoretiserande om att skillnaden i symptom ger 

olika inverkningar i livet (Bury 1991:454). I detta skeende påverkar det Erikas sexliv. ”Det 

påverkar inte bara mitt jobb utan det påverkar mitt sexliv väldigt mycket” (Erika). Dessa 

symptom har Erika inte alltid haft utan just nu angriper sjukdomen hennes händer och 

handleder som ger konsekvenser för det sexuella livet. Isabelle berättar att hon ofta har 

problem med käkarna och att de ibland kan låsa sig: ”Jag har mycket problem med käkarna 

och sådär, det blir ju problem med till exempel oralsex och då blir det nej jag vill inte” 

(Isabelle). Isabelle berättar vidare om begräsningen i kroppen som uppstår i både käkleder och 

höft: ”Käkleder för den delen så begränsar ju det givetvis jätte mycket vissa saker är svårt 

beroende på hur liksom, höft ah men då kan man inte göra så mycket upplever jag det som i 

alla fall” (Isabelle). Även Isabelles uttalande kan studeras med hur symptomens skiftande 
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karaktär inverkar på det sexuella. Sandra berättar om förhandlande strategier i samband med 

kroppens mående.  

Jag tänker såhär man mår ju bra utav sex så jag tänker lite såhär lite varför inte men 

samtidigt kan jag känna såhär, har jag en dålig dag så bara såhär det skulle vara till 

för mycket besvär för nöjet då känner jag att nej skit samma (Sandra).  

Här ser vi tydligt hur Sandra använder sig av det som Bury benämner strategi, att se till val 

och vad det får för konsekvenser för kroppen (Bury 1991:462). I detta fall förhåller Sandra sig 

till symptomens karaktär och att kroppen förmodligen skulle må sämre efter sex eftersom 

kroppen redan är i ett dåligt skick. Sandra berättar vidare: ”Motivationen finns inte lika 

mycket om man är väldigt dålig i kroppen” (Sandra). Erika ser sig som en sexuell person och 

säger såhär: ”Jag är sexuell som person och då är det klart att det får sig en törn de gångerna 

när alltså när jag inte är sugen eller när jag inte kan” (Erika). Erika berättar vidare: ”Det är en 

väldigt stor del av min identitet och det är klart att reumatismen alltså på så sätt så påverkar 

den ju mer än vad man tror” (Erika). Alla informanter lyfter att de förhåller sig olika till sex 

beroende på kroppens mående vilket kan sammanföra med det som Bury beskriver i sin 

artikel att skillnaden mellan symptom också ger effekter på hur en upplever sociala 

sammanhang (Bury 1991:454). Med detta i bakhuvudet kommer diskussionen gå vidare med 

att ytterligare lyfta upplevandet av kroppen och fördjupa diskussionen till varför den sociala 

modellen och Cripteorin inte helt oproblematiskt kan används vid studier av en kroniskt sjuk 

kropp. Nedanstående del kan även sammankopplas med Mog att det är ett privilegium att 

befinna sig i en funktionsfullkomlig kropp (Mog 2008).  

 

Inflytandet till Cripteorin kom från den sociala modellens blick, genom att problematisera att 

hindret i den omkringliggande miljön skapar din oförmåga. Hindret finns inte hos dig som 

individ vilket den medicinska modellen utgick från utan uppstår i ditt möte med miljön. 

Cripteorin innebär med andra ord att funktionshinder är en diffus kategori och att alla 

individer någon gång i mötet med miljön kommer att vara funktionsvarierade (Rydström & 

Tjeder 2009:130). Men om alla hinder som skapar en funktionsnedsatt kropp tas bort kommer 

existensen av funktionsvarierade kroppar att upphöra? Av det ovanstående resonemanget om 

kroppen borde svaret vara självklart. Funktionsvariationen uppstår inte helt i samklang i mötet 

med miljön utan vid ett sjukligt och ytterst pendlande tillstånd så finns det också inom 

kroppen. Barnes och Mercer trycker på detta och menar att även om alla hinder som gör en 

kropp funktionsvarierad avlägsnas kommer det fortsättningsvis finnas funktionsvarierade 
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kroppar (Barnes & Mercer 1999:95). Reumatismens skiftande påverkan på kroppens mående 

och funktionalitet sätter just fingret på den sociala modellens svaghet och påvisar det som 

Barnes och Mercer menar att det fortfarande kommer att existera funktionsvarierade kroppar. 

Bury är inne på samma linje och lyfter fram att upplevelsen av en funktionsvarierad kropp 

inte alltid är starkt förankrad till den sociala kontexten utan att det även ligger i symptomens 

karaktär (Bury 1991:454). Informanternas utsagor kristalliserar reumatismens skiftande 

symptom som spelar in för hur de mår, känner sig vad de kan göra, inte göra och hur det 

påverkar deras sexuella liv. Det som främst har lyfts upp i den föregående delen är 

upplevelsen av kroppen och reumatismens begränsande inverkan när det kommer till sex. 

Som Erika benämner så påverkar den nog mer än vad en tror vilket återigen kan synliggöra att 

det reumatiska är ett normaltillstånd för mina informanter och att det finns någon form av icke 

– reflektion eftersom sjukdomen alltid funnits i deras kroppar och den kommer inte att 

försvinna. De negativa implikationer som sjukdomen inbringar har stått i fokus utifrån 

Cripteorin, den sociala modellen men fokus har också riktats mot upplevelsen av kroppen. Det 

negativa har främst varit i fokus men för att ytterligare synliggöra reumatismens skiftande 

agerande på kroppens förmåga kommer blicken nu att riktas mot de bättre perioderna i 

sjukdomen. Isabelle berättar om de tillfällen när hon mår som bäst i sin sjukdom.  

Då är jag definitiv på topp, jag skulle säga att jag är ganska flörtig på krogen och 

såna saker och försöker jag skulle nog säga att jag har ganska hög sexdrift. Alltså 

jag tycker det är jätte kul att hålla på även om man inte alltid får ligga så är det bara 

jätte kul att träffa nån och flörta och skratta och så. Det påverkar även om jag är 

sjuk så liksom när jag känner mig friskare eller mår som bäst, självförtroendet 

stärks allting stärks och då känner man sig ju bra i kroppen, bra i själen och allt hör 

samman då vågar man (Isabelle).  

Detta resonerade kring reumatismen och dess inre påverkan på kroppen kan sammankopplas 

med Burys resonerande kring kropp och sociala sammanhang. Bury menar att förlust av 

självkänsla i kroppen leder till minskad självsäkerhet även i sociala sammanhang vilket också 

medför att en distinktion mellan mening i kropp och kontext inte med lätthet kan särskiljas 

från varandra (Bury 1999:453). I detta synliggör Isabelle de bra perioderna då hon inte lika 

starkt behöver förhålla sig till sjukdomen. Sandra förklarar att hela livet förändras i de bra 

perioderna.  

Men oj jag tänker att jag blir jätte glad, jag blir såhär jätte peppig och jag blir såhär 

lycklig och löjligt glad det är väl typ så jag kan förklara det som och så kan jag inte 
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riktigt föra över den glädjen på nån för ingen fattar och tycker jag är jätte flummig. 

Jag har varit lite så den senaste tiden för jag har fått nya mediciner och man blir 

väldigt glad för man orkar saker. (Sandra). 

Sandra berättar vidare om hur detta ger positiv inverkan på det sexuella livet.  

Alltså om jag säger såhär man känner sig desto mer flexibel överlag och jag tror att 

det underlättar. Säg att jag men nu vill ragga upp nån eller säg att jag har en KK 

och då vill jag gå hem till han, eh men det är ju såklart att det blir mycket enklare 

om jag orkar gå den biten och sen ligga än att jag ska typ vilja dö när jag kommer 

fram och typ jag är så trött det skulle vara så skönt att sova, kan vi inte sova innan 

men liksom det gör man inte man kanske avstår mer tror jag. Man tänker lite extra 

liksom man kan inte vara så spontan (Sandra).  

I detta ser vi vikten av medicinering för att må bra men även den förhandlande inställningen 

till sjukdomen och hur agerandet förändras beroende på kroppens mående. Det som 

synliggörs i ovanstående citat kan sammanlänkas med Bury som teoretiserar om olika typer 

av mening vid en kronisk sjukdom. Bury menar att skillnader i upplevandet av det kroppsliga 

skapar olika bilder för hur en ser sig själv (Bury 1991:453). Isabelle tog avstånd till sex vid de 

sämre perioderna medan hon i de bra perioderna blir alltmer flörtig och aktiv, hon vågar mer. 

Detta synliggör att sjukdomen inbringar olika mening beroende på dess aktivitet vilket också 

skapar olika upplevelser i sexuella sammanhang. Sandra påvisar detta i de två ovanstående 

citaten hon orkar mer, blir mer spontan och det blir lättare att vara mer aktiv i sexuella 

sammanhang. Erika beskriver sig som en fysisk person och vid de tillfällen hon har mer ont i 

kroppen vill hon fortfarande ha fysisk kontakt men berättar att andra måste vara medvetna om 

hur det ska ske eftersom kroppen påverkar. 

Jag säger inte att det är jätte stor anpassning, det upplever jag inte att det är men jag 

tror säkert att det kan vara det för folk som har ont på fler ställen och för mig 

behöver inte anpassningen vara så stor men det är nog en anpassning liksom alltså 

reumatismen finns ju alltid med liksom och den spelar alltid roll (Erika).   

Isabelle berättar om det som hon benämner kompromissandet med kroppen och vad det ger 

för effekter i sexuella sammanhang. Isabelle är den som berättar att det är lite svårt att förhålla 

sig till kroppen och det sexuella eftersom hon inte har ett nära förhållande och att det alltid 

finns en rädsla att möta en oförstående människa. Isabelle berättar också att hon under en 

period inte hade sexuella relationer.  



29 
 

Alla är ju så normfungerande så det var verkligen det här att ska man kunna göra 

allt det här, där blev det en jätte stor osäkerhet tror jag som också bidrog att jag inte 

vågade att jag liksom inte hade sex på länge också ett tag och jag hade inte det på 

ett år sen för det går inte jag vågar inte mer (Isabelle).  

Citatet kan med fördel sammankopplas med Cripteorin där normerande konstruktioner sätter 

käppar i hjulet och tar makten över sexualiteten. Den normerande kroppen är således ett 

privilegium att besitta som Mog lyfter fram (Mog 2008). Sandra lever inte i någon parrelation 

men tänker inte lika mycket på kroppen och det reumatiska i samband med sex, går det inte så 

lös det är hennes inställning det behöver inte vara så krångligt. Sandra berättar: ”Jag 

reflekterar inte så mycket kring det där, jag bara gör och går det bra gör det de, om inte så 

försöker man någonting annat, det är lite så jag tänker” (Sandra). Sandra reflekterar inte så 

mycket kring det eftersom den reumatiska kroppen är så självklar för henne. Sandra berättar 

vidare om inställningen till sin kropp: ”Eh så jag tror att jag är väldigt såhär, det är en 

trygghetsgrej för mig egentligen och det är så självklart” (Sandra). Något som alla 

informanter lyfter är vikten av att möta förstående människor. Det gäller inte bara i intima 

relationer utan även relationer i övrigt. Bara upplyftandet av denna fråga och att diskussionen 

förs synliggör att det finns exkluderande och förtryckande strukturer som gör att vissa kroppar 

är mer problematiska än andra. Isabelle har problematiserat reumatismen och den normerande 

strukturen men lyfter också fram att hon på senare tid känner sig alltmer säker och öppnare 

kring sin sjukdom. Isabelle berättar både om reumatismens begräsningar men också att det 

kan öppna upp för mycket positivt. ”Att det begränsar jätte mycket men det kan lika gärna 

öppna upp för mycket möjligheter ifall det är nån förstående som men berätta för mig hur du 

känner då är det jätte kul och då blir det jätte bra istället” (Isabelle). Sandra berättar om det 

ambivalenta men lyfter sin säkerhet i relation till sjukdomen.  

För jag tror när det gäller sexualitet så är det väldigt mycket kroppsligt så jag tror 

att det skapar på samma sätt som det kan skapas åt andra hållet, väldigt mycket 

osäkerhet så kan det skapa väldigt mycket tryggt också, för jag har alltid varit 

väldigt säker så eh jag tror det är därför jag inte reflekterat så mycket över 

sexualitet (Sandra).  

Detta sammanfaller väl med det Bury benämner att de negativa implikationer som sjukdomen 

för med sig likväl kan ge positiva effekter (Bury 1991:456). I detta fall inger det Sandra en 

form av säkerhet. Erika som lever i en parrelation lyfter vikten av förståelse.  
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Om man lever med någon eller har någon typ av relation oavsett hur den ser ut som 

är en del av ens sexualitet så känns det som att det är väldigt viktigt för mig att den 

personen vet om att jag har en reumatisk sjukdom och som förstår vad det 

innebär…nu är jag sambo liksom och då kan det vara alltifrån att liksom såhär 

ibland kan jag inte göra det här och det här och det här när vi typ ska ha sex ibland 

och så kommer jag inte upp ur sängen på morgon ibland är jag trött, grinig eller 

mår illa för att jag har tagit mediciner eller liksom sådär, förståelsen är viktig 

(Erika). 

Erika berättar vidare att personen som en lever med behöver inte anpassa sig efter henne 

eftersom det är tillräckligt att Erika behöver anpassa sig till sjukdomen. Sandra och Erika vilar 

mer på tanken att det här är jag och pratar hellre om reumatismen en gång för mycket än en 

gång för lite. Isabelle intar också en funktionsposition men har en mer förhandlande 

inställning till människor runtomkring henne.   

 

Bury pratar i termer av att träda in i en sjuk kropp och diskuterar inte den kroniskt sjuka 

kroppen utifrån att den alltid har varit närvarande. Även om hans begrepp förbiser detta har 

jag i ovanstående delen använt begreppet och anammat de i studier vid en kroniskt sjuk som i 

princip alltid varit det, förhållandet blir dock lite annorlunda. För mina informanter så skedde 

inträdet i väldig tidig ålder vilket innebär att de i nästan hela sina liv befunnit sig i en 

funktionsvarierad kropp, något inträde från en frisk till en sjuk kropp är inte något som de kan 

förhålla sig till. Sjukdomen är något de alltid har levt med så de har aldrig haft ett annat 

alternativ att jämföra med. Erika jämför detta vid intervjun och pratar om att hon i perioder 

inte känt sig så påverkad av reumatismen men att i jämförelse med en frisk kropp så kan 

skiljelinjerna tydligare dras. Bury tydliggör att sjukdomen kan ge positiva effekter (Bury 

1991:451). I detta fall ser vi de positiva aspekterna via att alla intar en funkisposition. Mog 

menar att en intagen funkisposition innebär att du tar det negativa och gör det till något 

positivt. Mog menar vidare att förpassa sjukdomen innebär att du tar bort en bit av dig själv. 

Resonemanget bygger kring att endast existensen av en icke- funktionsfullkomlig kropp 

skapar ett hot mot det normala (Mog 2008). Ifall detta anammas och ställs på sin spets innebär 

det att varje gång de inte fungerar normerande i sexuella sammanhang så är det en form av 

aktivism att synliggöra fler kroppar och att den funktionsvarierade kroppen även kan infinna 

sig i en till synes funktionsfullkomlig sådan. Detta som kan liknas som ett normaltillstånd för 

mina informanter gör dock inte att de ser sig som normerande i form av kropp utan 

funktionsvarierade. De har levt med den så länge att det redan är en del av de själva och att de 
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i många sammanhang tar makten över sin position som funktionsvarierade vilket ger effekter i 

sexuella sammanhang. Isabelle berättar: ”Då gör vi det här istället och man tar kommandot 

över det själv” (Isabelle). Även om Isabelle har en förhandlande inställning till den 

reumatiska kroppen så är hon alltid medveten om att sjukdomen finns där och ibland tar hon 

kommandot själv. Mina informanter kan inte förbise upplevelsen av en funktionsvarierad 

kropp trots att de i allra flesta sammanhang passerar som normfungerande trots att de för det 

mesta känner av sjukdomen i kroppen. När det kommer till sex så passerar de inte lika enkelt 

som normfungerande för vissa saker går helt enkelt inte.    

 

Avslutande diskussion 
I denna avslutande diskussion vill jag föra samman Ashley Mogs teoretiserande om trans– 

och funktion med Michael Burys sociologiskt orienterade perspektiv för att påvisa att de i 

intersektion kan skapa en plattform till att öka förståelsen och skapa skillnad i akademin och 

utanför när det gäller kroniskt sjuka kroppar. Mogs teori tar avstamp i McRuers Cripteori och 

sammanför den med trans (Mog 2008). 

 

Mog teoretiserar kring funktions- och transforskning i intersektion. Mog menar att trans och 

funktion överlappar varandra både i en akademisk och icke akademisk kontext. Teorierna 

sammanfogas med utgångspunkt i att transkroppen och den funktionsvarierade kroppen delar 

samma erfarenhet nämligen att inte ingå i normen. Mog definierar den funktionsvarierade 

kroppen utifrån ett paraplybegrepp där rörlighet benämns som en parameter (Mog 2008). 

Eftersom rörlighet är en del i Mogs definition över funktionsvarierade kroppar så stämmer 

den reumatiska kroppen väl in i definitionen. Det som inte synliggörs i Mogs teoretiserande 

intersektion är den kroniskt sjuka kroppen. Mogs teori har dock en enorm kraft och styrka 

som innebär att den kan vara applicerbar och högst användbar även i studier av den 

reumatiska kroppen. Styrkan ligger i att integrera och förstå att trans– och funktion handlar 

om dess erfarenhet att inte ingå i normen och att det är ett visst privilegium att inneha en 

normerande kropp (Mog 2008). Mog lyfter fram det som Bury inte beaktar nämligen 

maktaspekten och problematiserandet av normatmakten. Mog ser dock inte till upplevelsen av 

kroppen. Mog synliggör hur transpersoner tvingas in till normen via att det endast finns herr 

och dam toaletter och att en som inte identifierar som varken herre eller dam tvingas välja 

något av de alternativen (Mog 2008). Mina informanter har synliggjort att det finns en 

normerande föreställning kring sex men tydliggör att de även måste lyssna till kroppen. De 
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kan inte inkluderas i normen och förpassa en del av sig själva och agera friskt. Det som Mog 

sätter fingret på är att blicken måste riktas mot det normalas konstruktion (Mog 2008). 

Normatmakten ger effekter för hur de upplever sexuella sammanhang, den agerar 

förtryckande likt toaletterna när det gäller individer som identifierar sig som något annat än 

herre och dam. Barnes och Mercer lyfter fram att en person med funktionsvariation ligger 

under samma förtryck som andra minoritetsgrupper (Barnes & Mercer 1991:82). Detta kan 

likställas med Mogs teoretiserande intersektion att den funktionsvarierade kroppen går under 

samma system av förtryck men att det finns mekanismer som skiljer (Mog 2008). Isabelle 

berättar att ibland är det inte själva sjukdomen i sig som är det värsta utan allt det andra. ”Det 

är definitivt att ha ont men även hur lite folk förstår” (Isabelle). Isabelle framhåller att ibland 

är det de sistnämnda som är det värsta. Ifall även den kroniskt sjuka kroppen kan lyftas in i 

detta teoretiserande så kan blicken lyftas och öka förståelsen kring fenomenet. Kroppen får 

plats men även problematiserandet av normatmakten. Denna studie var en början till ett mer 

intersektionellt perspektiv vid studier av kronisk sjukdom. Världen behöver Queeras och 

Cripas! Med hjälp av Mogs teoretiserande kan alla de kroppar som avviker sättas i rörelse för 

att arbeta på bred front mot strukturer där förtrycket ligger inbäddat. Eftersom den 

funktionsfullkomliga kroppen inte är nåbar agerar funkispositionen som ett viktigt verktyg för 

att problematisera normatmakten. Slutsatsen som en kan dra från denna studie är att det måste 

pratas mer om sex i relation till funktionsvarierade kroppar eftersom det är något som alla 

mina informanter efterfrågar. Denna studie är en början till att belysa att fler teorier i 

samverkan kan skapa en plattform för förändring. Förändring som måste till inom olika 

vårdinstanser men även inom sociala och sexuella sammanhang.  

 

Sammanfattning 

För att sammanfatta det komplexa som en reumatisk sjukdom innebär kommer nu ett par 

avslutande ord för att sammanfatta och rikta blicken framåt.  

 

Det finns en ambivalens kring den medicinska– och sociala modellen samt det mer 

sociologiskt inriktade perspektivet och Cripteorin när det gäller kroppen och dess funktioner 

utifrån ett kroniskt sjukdomstillstånd. Problematiken ligger i att de reumatiska sjukdomarna är 

ytterst komplexa i sin karaktär. Den tidigare forskningen har utgått från vissa teoretiska 

perspektiv vilket bidragit till att fokusen blir för snäva. En teoretiserande intersektion som 

Mog diskuterar kring är ett bidrag till att öka förståelsen och sammanfoga fler perspektiv till 
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att öka kompetensen både inom akademin men även utanför. Den reumatiska kroppen har inte 

studerats med en cripteoretisk blick och jag fann att det perspektivet inte kan användas helt 

oproblematisk. Cripteorin lyfter blicken och är väl tillämpbart till att problematisera 

normatmakten eftersom den spelar roll för upplevelsen av en funktionsvarierad kropp i 

sexuella men även andra sociala sammanhang. Kroppen får dock inte förbises men för att 

världen ska bli mer accepterande och mindre förtryckande mot vissa kroppar innebär det att 

blicken också måste riktas mot det som skapar det normerande. 

 

Jag skulle vilja rikta blicken mot de inledande citaten som finns vid analysens början. En 

reumatisk kropp och dess olika måendetillstånd gör att livet går väldigt upp och ner som en 

hiss eller att åkturen med berg och dalbanan är lite mer jobbig. Citaten sätter ändå poäng på 

att vi alla någon gång är funktionsvarierade i form av kropp. Det är bara det att en reumatiker 

vet att det kommer vara rätt oberäkneligt hela tiden. En normerande kropp kan också bli sjuk 

men den kan också bli frisk vilket en reumatisk kropp inte kan. Den reumatiska kroppen kan 

inte inta en frisk skepnad. Därför måste det göras plats för dessa kroppar. Att leva med 

symptomen som finns i kroppen är nog så jobbiga, att dessutom stöta på en förtryckande 

struktur gör inte livet enklare.  

 

Framtida forskning  
Det empiriska materialet innehöll mycket mer än vad som hann behandlas i denna studie. De 

förtryckande strukturer som agerar på alla nivåer i samhället kan med fördel studeras med 

Cripteorin och den reumatiska kroppen som utgångspunkt. En kan prata om andra sociala 

kontexter för att studera hur makt hela tiden ligger inbäddat som förtryckande när en inte 

befinner sig i en funktionsfullkomlig kropp. En kan även med hjälp av makt studera vården 

och dess maskineri när det gäller framtagandet av mediciner, vilka tjänar pengar på sjuka 

kroppar? Funkisposition och dess identitetsskapande ur ett reumatiskt perspektiv med 

koppling till normatmakten kan med fördel anammans med Cripteorin som utgångspunkt. I 

detta skeende får ni nöja er med denna studie som behandlat det sexuella! Jag vill till sist 

poängtera att det finns massvis med forskning som kan göras inom detta område med fler 

teorier i samverkan, jag hoppas att detta är början till ny framtida forskning. Jag har nu med 

mina informanters hjälp skrivit den reumatiska kroppen, hoppas den hörs och att det 

omedvetnas resurser bryter fram. Tack Hélène Cixous för din inspiration till att skriva kropp!   
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