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Abstract:
This essay is a discourse analysis of the consequences of getting older, 
in  body  and  mind,  with  theories  from  Anne  Leonora  Blaakilde,  Iris 
Marion Young, Sara Ahmed, Judith Butler, Beverly Skeggs and more. 
Gender specific  focus groups of  people in between ages 54 and 65, 
have been used in the study, with Victoria Wibeck as reference. The 
conclusions are that though ageing is seen as negative in the media and 
in  power  relations,  increasing age give the interviewees greater  self-
confidence.  Objectification  is  something  that  men  can  choose,  while 
women  cannot.  There  are  defence  methods  against  the  negative 
discourses  of  getting  older  that  the  interviewees  use,  especially  the 
group of men. Other cultures, immigrants and the opposite sex are used 
to clarify situations that are relevant in the life and culture they live in 
here  and  now,  but  mostly  to  make  themselves  appear  better  in 
comparison.

Key words: ageing, gender, power relations, body, objectification
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1. Inledning

Karen Davies  skriver  i  Narrativ,  kroppsligt  vetande  och  minne  att  minnet  och  medvetandet  är 

förankrat i kroppen1. Detta inspirerade mig i mina funderingar kring kroppens betydelse för oss 

människor och hur betydelser förändras i och med att kroppen förändras. Kroppen förändras med 

åldern på ett sätt som många upplever som något negativt, huden blir rynkig och slapp och det blir  

svårare,  eller  omöjligt  att  uppbringa  biologiska  barn.  Kanske  gör  dödens  oundvikliga  öde  sig 

påmind? Jag är intresserad av hur kroppsuppfattningen förändras i och med att kroppen förändras 

och  om det  finns  några  samband  mellan  kroppsuppfattning  och  kön.  Jag  vill  även  försöka  se 

samband mellan vad man gjort i livet, hur man har använt sin kropp, och hur den uppfattas. Jag 

kommer att undersöka hur maktstrukturer påverkar våra kroppar.

1.1 Begrepp
Kropp är ett ord som, när man ser närmare på det, betyder olika för olika människor och olika i 

olika  kulturer.  Vi  kan  inte  räkna  med  att  vi  förstår  samma  sak  när  vi  säger  kropp.  På  ett  

operationsbord betyder ”kropp” något annat än det betyder i träningscentret. I Nationalencyklopedin 

(NE) står det att kropp är; ”människans yttre, fysiska varelse i motsats till hennes inre, andliga” 2. 

Men om man slår upp ”kropp-själ-förhållandet”, visar sig en mångfald av betydelser. Det finns, 

enligt NE, två huvudlösningar på den filosofiska frågan om var kropp slutar och börjar, nämligen de 

monistiska teorierna och de dualistiska teorierna. De monistiska teorierna menar att det bara finns 

en sorts företeelser och det är de kroppsliga, eller fysikaliska. Det som sker mentalt är kroppsliga 

och fysikaliska processer som tolkas och definieras som mentala tillstånd. Detta står i motsättning 

till dualismen som menar att det finns en uppdelning mellan det mentala och det kroppsliga.

När jag diskuterar kropp menar jag att kropp är en definition som skiljer sig från våra inre 

tankar, även om de är kopplade till varandra. Jag menar inte att det egentligen finns en uppdelning, 

men i tanken kan vi dela upp kropp och det mentala i två kategorier. Jag lutar därför mer åt det 

dualistiska  tänkandet,  när  jag  använder  ordet  ”kropp”.  Kroppen står  i  motsättning  till  det  icke 

fysiska, tankar och känslor, så som NE förklarar.

Maurice Merleau-Ponty skriver om att vår medvetenhet om kroppen egentligen handlar om 

1 Davies, Karen Narrativ, kroppsligt vetande och minne. (2005) I: Lundqvist, Åsa & Davies, Karen & Mulinari, Diana 
(red.) Att utmana vetandets gränser, s. 191.

2 Nationalencyklopedin. 2010-05-07 http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/lang/kropp/232385 
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vår medvetenhet om världen. Att vårt varande i verkligheten är det vi upplever genom kroppens 

sinnen.  Därför är  kroppen vårt  varande och inte  en spegling av våra känslor,  men den är  våra 

känslor3. Uppdelningen mellan kropp och sinne är här intressant, och jag är ense med Merleau-

Pontys och hans teorier. Samtidigt ser jag att vårt språk gör en annan uppdelning som konstruerar 

vår verklighet.

1.2 Syfte
Uppsatsens syfte är att synliggöra att kroppen har betydelse för vår uppfattning av oss själva och 

den plats vi får, och kan ta. Även att synliggöra människor i åldersgruppen 54-65, som jag menar är 

en grupp som det inte lagts mycket fokus på. Detta stödjer jag på att jag, efter att ha letat efter 

andras arbeten om åldrande, har sett att det jag har hittat ofta handlar om de som är 70 eller äldre. 

Syftet  är  att  medvetandegöra  kroppars  betydelse  i  ett  maktperspektiv.  Jag  hoppas  även  att  jag 

genom att tala om kroppen får kunskap om människor som är i den här åldern och hur de mår.

1.3 Frågeställningar
Utifrån mitt syfte har jag formulerat två frågeställningar:

• Vilka slags relationer finns det mellan människors  kroppsuppfattning och en maktordning?

• Hur förändras kroppsuppfattningen med tiden, i förhållande till kön och ålder?

1.4 Positionering
Merete Mazarella skriver i sin tankeväckande bok Då svänger sig sommaren kring sin axel, att det 

främst är kvinnor som intresserar sig för åldrande4. Mazarella skriver vidare att det kanske beror på 

att åldrandet innebär större förluster för kvinnor än för män, och det i sin tur har att göra med att en  

mans åldrande kan vara förknippat med tilltagande makt medan det för kvinnor är förknippat med 

förlusten av sexuell attraktion5.

Det kan hända att jag har detta intresse för ålder eftersom jag själv upplever det som att jag är 

i ”fel” ålder för det jag gör. Jag är för gammal för att studera på universitet, i alla fall på den här 

nivån, och mina lärare är inte sällan i min ålder. Jag kan få en känsla av att jag ligger efter, att jag 

borde  ha  kommit  längre,  eller  att  jag  borde  vara  smartare  än  mina  klasskamrater,  som säkert  

kommer att ha nått mycket längre än mig, när de är i den ålder jag är nu. Jag är glad för det jag gjort 

och ångrar det inte. Att komma längre bygger på en syn på livet som följer en särskild mall, som jag 

3 Merleau-Ponty, Maurice (2009) Kroppens fænomenologi (1. del af 'perceptionens fænomenologi')
4 Mazarella, Merete (2000) Då svänger sig sommaren kring sin axel. Om konsten att bli gammal, s. 31
5 Mazarella (2000) s. 33

2



Kristina Murdin C-uppsats 2010

aldrig har haft som mål att följa. Trots att jag är medveten om detta och att det inte är så att jag  

borde vara bättre än mina klasskamrater, är det en reell känsla jag lever med.

Jag tycker att det är synd att kroppens åldrande upplevs som något negativt, särskilt bland 

kvinnor.  Att  idealet  (i  västvärlden)  är  en  ung  kropp  påverkar  vårt  medvetande  och  hämmar 

jämställdheten, menar jag. Jag kan tycka vad jag vill om att åldrande borde upplevas som något 

positivt men jag är fångad i diskursen och tycker inte om att se rynkorna smyga sig på min kropp. 

Jag upplever dock att kreativt användande av kroppen ofta gör kroppen till något njutbart i stället,  

liksom sexuell aktivitet kan ge uppfattningen av att kroppen är en källa till njutning.

Min personliga mening är att kulturens diskurs om kroppsuppfattning hör starkt ihop med det 

förtryck och de orättvisor vi har i  samhället. Det handlar om hur och när vi tillåts ta plats med 

kroppen och vilka konsekvenser det har.

1.5 Tidigare forskning/ min plats
Denna uppsats lägger sig mellan tidigare sociologi-, kultur- och genusforskning. Äldreforskningen 

har huvudsakligen fokuserat på sjuka och vårdbehövande6. I genusforskningen har äldre inte synts 

mycket till, men jag tror att ålder är något som börjar komma mer in på genusforskningen, inte 

minst  pga diskrimineringslagens senaste  uppdatering med ålder  som en möjlig  diskriminerings-

grund7.

Inom kulturforskningen är Anne Leonora Blaakilde ett namn som dyker upp. Blaakilde är 

cand. mag i folkloristik och retorik och har forskat i familj och ålderdom. 

Lars Tornstam är sociolog med äldreforskning som sin specialitet. Han disputerade 1973 vid 

Uppsala universitet med avhandlingen  Att åldras: socialgerontologiska perspektiv, och har sedan 

dess fördjupat sig ytterligare i området de äldre och samhället. Tornstam har utvecklat teorin om 

gerotranscendens som handlar om att åldrande för med sig en positiv bättre självkännedom och 

livskvalité8.

Ninni  Trossholmen  är  etnolog,  lärare  och  forskare  vid  Institutionen  för  kulturvetenskap, 

Göteborgs Universitet. Hennes huvudsakliga inriktning är generations-, åldrande- och boendefrågor. 

Hennes avhandling Tid till eftertanke – Kvinnligt pensionärsliv ur ett klass- och livsloppsperspektiv 

6 Trossholmen, Ninni (2000) Tid till eftertanke, kvinnligt pensionärsliv ur ett klass- och livsloppsperspektiv, s. 14
7 SFS 2008:567. Den första januari 2009 insattes två nya diskrimeringsgrunder: ålder och könsöverskridande identitet 

eller uttryck.
8  29/6 2010: http://www.soc.uu.se/research/gerontology/gerotrans.html
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publicerades 2000, och kritiserar den ofta så negativa bilden av åldrande9. Äldreforskaren Henning 

Kirk har skrivit böcker och forskat om ålderdom och sjukdom.

Christine E. Swane är kultursociolog, ph.d.,  direktör och forskningsledare i EGV Fonden. 

Hon har forskat inom gerontologi med ett särskilt intresse för människor med demens, gamla med 

behov  av  hjälp  och  hundraåringar10.  Karin  Lövgren  har  skrivit  en  akademisk  avhandling,  om 

mediala och kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40, 

som ligger nära mitt arbete11.

När  det  gäller  min  placering  i  förhållande  till  genusforskningen,  finns  det  många 

grundläggande idéer som ligger till grund för uppsatsens utformning. Inte minst Donna Haraway 

och  hennes  syn  på  vetenskapen  som  alltid  positionerad12.  Jag  är  ense  hennes  teorier  om  att 

vetenskap  aldrig  kan  tala  om  sanningen,  men  den  kan,  utifrån  sin  position,  tala  om  en  av 

sanningarna.  Vetenskapen  är  med  andra  ord  alltid  kontextualiserad.  Det  är  en  kritik  av 

naturvetenskapernas påstådda objektivitet, de universella berättelserna, men även en kritik av den 

relativistiska traditionen som humanistiska studier har följt13.

Jag  vill  placera  min  uppsats  i  ett  poststrukturalistisk  perspektiv,  som liksom queerfemi-

nismen  har  ambitioner  att  ”kritisere,  problematisere  og  dekonstruere  konstruktioner  af  inter-

sektioner,  der  indtager  hegemoniske  positioner  og  påberåber  sig  om at  repræsentere  det  givne, 

uantastelige, selvindlysende, normale14”, som Nina Lykke uttrycker sig. 

Dock  lägger  jag  mig  i  den  fåra  som Lykke  kallar  kroppsmaterialistisk  genusvetenskap15. 

Haraway, som enligt Lykke ligger i den kroppsmaterialistiska fåran, ser vikten av intersektionalitet 

samtidigt som hon som feministisk biolog kritiserar både könskonstruktionismens syn på kroppen 

som ett passivt råmaterial för kulturen, och naturvetenskapens biologiska determinism16.

9 29/6 2010: http://www.kultur.gu.se/kontakta-oss/All_personal/Ninni_Trossholmen/
10  29/6 2010: http://pp1.it.secure.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=13975&a=74876
11 Lövgren, Karin (2009) Se lika ung ut som du känner dig. Kulturella föreställngingar om ålder och åldrande i  

populärpress för kvinnor över 40.
12 Haraway, Donna (1998) Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 

Perspective. I:  Feminist studies, s. 585
13 Haraway (1998) s. 584
14 Lykke, Nina (2008) Könsforskning: en guide till feministisk teori, metodologi og skrift, s. 120
15 Lykke (2008) s. 83
16 Lykke (2008) s. 93 - 96
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2. Material

Här  går  jag  igenom det  material  jag  har  använt  mig  av  till  analysen  i  uppsatsen.  Det  största 

materialet till min analys kommer från två gruppintervjuer som redovisas nedan. Den litteratur jag 

har använt presenteras i uppsatsen när de används.

2.1 Intervjupersoner
För att kunna studera hur kroppsuppfattningen förändras har jag använt mig av studieobjekt som har 

levt ett tag så att de har märkt att kroppen förändras. Jag har valt att intervjua människor i åldern 54-

65 om deras kroppsuppfattningar. Åldern 54-65 har jag valt för att jag vill att det ska finnas en tid 

att se tillbaka på, kroppen har börjat bli äldre, men man är fortfarande i en aktiv ålder, man har 

arbete eller har precis gått i pension. Jag är medveten om att det finns många som är äldre än 65 

som  är  mycket  aktiva,  liksom  det  finns  förtidspensionerade  som  har  varit  borta  från  arbets-

marknaden länge, och det inte främst har att göra med åldern hur aktiv man är. Intervjupersonerna 

ska ha fått de barn de ville ha, de ska kunna märka att kroppen förändras, blir äldre och de ska 

kunna se tillbaka på ungdomen och jämföra med hur kroppen kändes då. De ska ännu inte vara så  

gamla att de börjar att ha för många kroppsliga hinder för att leva ett aktivt liv. 

Studien har gjorts i Köpenhamn, med människor som bor där. Personerna är anonyma och jag 

använder en godtycklig bokstav till var och en för att skilja på dem. Jag har haft två könsuppdelade 

fokusgrupper.  Den  ena  med  fyra  män  och  den  andra  med  tre  kvinnor  med  olika arbeten  och 

bakgrunder. Gemensamt för dem är att alla är vita och uppvuxna i Danmark. Männen tycker sig alla 

vara i medelklass, och menar även att andra uppfattar dem som det. Deras inkomst ligger mellan 

17.000 och 35.000 danska kr, som jag menar även tyder på en medelklassinkomst. Dock uppfattar E 

sig även som arbetarklass, som kan passa med att han är den med lägst lön. De tre kvinnorna ligger  

på ungefär samma inkomstnivå som männen, 20.000 – 28.000 danska kr, och säger sig även de vara 

medelklass.
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Männen:

D

54 år

Yrke:  Snickare

Utbildning: Snickare

Aktivitet: D är aktiv både med fysisk aktivitet 

och musik.

C

59 år

Yrke: Ledare

Utbildning:  en  ¾  färdig  kand.  mag. 

utbildning.

Aktivitet: C är aktiv både med fysisk aktivitet 

i  form av badminton,  men sysslar  mer med 

kreativa aktiviteter.

J

61 år

Yrke: Psykolog

Utbildning: Psykolog

Aktivitet: J sysslar inte med något kreativt, 

men han cyklar och vandrar. 

E

65 år

Yrke: Skolledare, musiker och astrolog.

Utbildning: astrologi och musiker. 

Aktivitet: E spelar musik och utövar inte någon 

slags fysisk aktivitet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kvinnorna:

L

57 år

Yrke: Snickare och holdformand17

Utbildning: Snickare

Aktivitet: L är fysiskt aktiv men gör inget 

kreativt.

A

56 år

Yrke: Driftsassistent på ett kulturhus

Utbildning: Pedagog.

Aktivitet: A är fysiskt aktiv och sysslar inte 

med något kreativt för tillfället.

17 Holdformand = gruppledare (min översättning)

N

60 år

Yrke: Socialpedagog

Utbildning: Socialpedagog

Aktivitet: N är både kreativt och fysiskt aktiv.
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Att ha könsuppdelade grupper kan kritiseras,  eftersom det kan vara ett  sätt  att  reproducera och 

förstärka de skillnader som finns mellan män och kvinnor, samt att det kan argumenteras för att det 

motarbetar ett feministiskt mål om att komma ifrån de fastlåsta och tvingande könsrollerna. Jag har 

ändå, efter grundliga övervägningar, beslutat mig för att göra en uppdelning av könen man och 

kvinna i  intervjuerna.  Jag vill  poängtera att  jag inte på något sätt  menar att  dessa skillnader är 

naturliga, utan att de är konsekvenser av historiska och sociala diskurser. Jag tycker att det är en 

svår balans att observera dessa könsskillnader utan att reproducera dem. Jag menar dock att det är 

av relevans att se hur de könade diskurserna ser ut för att förändring ska kunna ske. Jag menar att en 

alltför  stor  rädsla  för  att  könsuppdela  visar  på  en  beröringsångest  inför  den  könsuppdelade 

verklighet vi lever i, som inte bidrar till förändring, men faktiskt kan verka fastlåsande i och med att 

man blundar för människors reella situation. Biologen Lynda Birke skriver med anledning av detta 

att det finns en fara med att låta biologi och sociokulturella studier förbli varandras dikotomier, då  

det leder till onyanserade analyser18. Intervjuerna handlar om kroppar och vi lever i en diskurs där 

könsskillnaderna är den främsta skillnaden mellan kroppar, därför vet jag att det kan vara mindre 

svårt att prata om känsliga ämnen tillsammans med andra som har liknande könskroppar.

Transkriberingarna av intervjuerna i fokusgrupperna ligger med som bilagor.

2.2 Annat material
Jag har använt mig av en kortfilm som de intervjuade såg på i förbindelse med intervjuerna. Filmen 

är 5 minuter lång och heter  Kom19.  Filmen handlar om en gammal kvinna som ser tillbaka på en 

sexuell situation i sin ungdom, och tar sexualiteten med sig i den nuvarande relation som hon har 

med samma man som hon tänker tillbaka på. Jag hade en förhoppning om att filmen kunde ge 

grupperna en stämning av intimitet och en glädje vid minnen som kunde prägla intervjuerna.

18 Lykke (2008) s. 93
19 Ulrichsen, Marianne Olsen (1995) Kom. Norge: Production company Fiktionsfilm.
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3. Metod

Jag  har  använt  mig  av  fokusgrupper  för  att  samla  in  material  och  därefter  har  jag  analyserat 

materialet genom att organisera intervjuerna i teman och göra en diskursanalys.

3.1 Fokusgrupper
Jag har valt att använda mig av formen fokusgrupper, utifrån Victoria Wibecks bok Fokusgrupper;  

Om fokuserade gruppintervjuer  som undersökningsmetod.  Wibeck skriver  att  fokusgrupper bl.a. 

används  inom  antropologin  där  intresset  riktas  mot  en  grupp  människors  delade  kulturella 

förståelse20.  Det  är  även  min  utgångspunkt  och  förhoppning  med  fokusgrupper  som  material-

insamlingsmetod.  Fokusgrupper  kan vara mer eller  mindre strukturerade och båda sätt  har  sina 

fördelar och nackdelar.21 Jag har valt att göra något mitt emellan. Vi börjar med att se på  kort-

filmen  Kom22. Sedan läste grupperna de frågor som jag har förberett.  Wibeck skriver att  det är 

passande att ha 2-5 kärnfrågor23. Jag har haft fler frågor, men har inte delat in dem i kärnfrågor eller 

mindre frågor. Jag har låtit gruppen själv bestämma hur länge de ville diskutera varje fråga och 

vilka associationer frågorna förde gruppen till. Frågorna håller de medverkande inom ramarna för 

vad jag vill de ska diskutera, och jag har blandat mig i deras diskussion när jag har velat fördjupa, 

eller velat få in dem på ett annat spår. Det har varit en ganska stark struktur, trots min minimala 

inblandning. 

Jag har följt Wibecks råd om hur en moderator bör agera, med en frågeguide och att göra en 

inspelning24. Intervjuerna blev inspelade både på video och på band.

3.2 Tematisk diskursanalys
Diskurs  är  ett  ibland diffust  använt  ord.  Jag  kommer  att  göra  en  tematisk diskursanalys  vilket 

innebär  att  jag  organiserar  analysen  i  teman  som  jag  har  kommit  fram  till  från  mina  fråge-

ställningar, mina intervjuer och utifrån de teorier som jag använder och vill undersöka närmare, 

relaterat till frågeställningarna. Jag hoppas genom diskursanalysen att  få ”aha-upplevelser genom 

blottläggandet av underliggande kulturella mönster som reglerar texters utformning” som Simon 

20 Wibeck, Victoria  (2000) Fokusgrupper; Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. s. 39
21 Wibeck (2000) s. 46
22 Se en kort presentation om filmen under rubriken ”annat material”.
23 Wibeck (2000) s.62
24 Wibeck (2000) s.78
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Lindgren skriver i  Populärkultur25.  Enligt Lindgren är en av diskursanalysens ambitioner att  gå 

bakom ytbetydelserna och att ha ett maktperspektiv26. Det passar bra in på mina ambitioner. Min 

betydelse  av  diskurs  kommer  från  Focault,  som  menar  att  diskursen  är  ett  ”maktimpregnerat 

uttryck”27. Diskurs är konventioner och mönster som bestämmer vilken betydelse saker får i olika 

sammanhang  och  som  är  kopplade  till  samhällets  maktdimensioner28.  Makten  kommer  av  att 

diskursen  bestämmer  betydelser  av  språk  och  representationssystem  och  neutraliserar  dessa 

betydelser och gör dem till  ett allmänt vedertaget sunt förnuft29. Olika diskurser fungerar parallellt 

och kämpar med varandra om rätten till att definiera sanningen, som det sunda förnuftet upplevs 

vara30. Makt är enligt Focault inte något som kommer uppifrån, utan något som finns överallt och 

präglar alla sociala relationer31. Genom att människor förhåller sig och agerar i överenskommelse 

med diskursen reproduceras diskursen32. Ett exempel är att när vi använder begreppet ”hora” som 

ett skällsord, så blir det ett skällsord.

I  uppsatsen  använder  jag  mitt  material  och  sätter  in  det  i  olika  teman,  och  gör  en 

diskursanalys för att se på vilka föreställningar som finns, om världen, jaget och andra.

3.3 Avgränsningar
Den  största  avgränsningen  är  att  de  intervjuer  som  jag  gjort  endast  är  två  till  sitt  antal.  De 

medverkande är alla medelklass, vita med dansk etnicitet som avgränsar bredden av befolkningen i 

Köpenhamn. Jag har valt att intervjua människor i åldern mellan 54 och 65 och jämför inte med 

någon annan grupp. Jag försöker inte göra en generell analys av människor i Köpenhamn i den 

åldersgruppen,  men  jag  gör  en  specifik  analys  av  de  människor  jag  har  intervjuat  och  deras 

förhållande till diskurser och skapandet av dem.

En  gruppintervju  är  beroende  av  hur  gruppdynamiken  i  gruppen  ser  ut.  Det  kan  vara 

hämmande att prata om känsliga ämnen om man inte känner sig trygg med de andra i gruppen. 

Individuella intervjuer hade kunnat fånga nyanserna bättre. Det positiva med att vara en grupp är att  

de medverkande blir utmanade genom att de andra kan komma in på ämnen som de själva inte hade 

gjort.

25 Lindgren, Simon (2005) Populärkultur – teorier, metoder och analyser, s. 142
26 Lindgren (2005) s. 143
27 Lindgren (2005) s. 126
28 Lindgren (2005) s. 126-127
29 Lindgren (2005) s. 145
30 Lindgren (2005) s. 127
31 Lindgren (2005) s. 126
32 Lindgren (2005) s. 139
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Uppsatsen  handlar  om kroppen och i  intervjuerna  har  hormonernas  inverkan på  kroppen 

tagits upp. Jag har ingen kunskap inom detta område och har heller inte valt att gå in på biologiska 

aspekter. Det betyder inte att jag menar att biologin inte har något inflytande, men däremot menar 

jag att biologin många gånger utger sig för att vara svaret på skillnader och kroppspåverkningar,  

inte  minst  i  populärvetenskapen  och  i  media.  Jag  menar  att  det  finns  ett  behov  för  att  ta 

utgångspunkt  i  ett  socialkonstruktivistiskt  perspektiv  där  jag  ser  på  kulturella,  sociala  och 

samhälleliga orsaker för att svara på frågeställningarna.
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4. Teori

De teorier  jag använder  mig av i  analysen har  jag delat  upp i  fyra rubriker;  åldrande som en 

konstruktion, kroppar formas av det vi är, vi och dem och försvarsmetoder.

4.1 Åldrande som en konstruktion
Det är inget tvivel om det finns biologiska konsekvenser av åldrande, men som Blaakilde påpekar i 

Den store fortælling om alderdommen, kan det vara vara svårt att skilja på förändringar som börjar 

inifrån och de fysiska och psykiska förändringar som börjar utifrån, som har kulturella, sociala eller  

samhällsmässiga orsaker33. Vi vill gärna förstå ålder som ett biologiskt fenomen, och det utgör ett 

hinder för andra uppfattningar om att åldrande kan förändras i takt med att världen förändras, som 

vi  kan  se  historiskt  att  den har34. Trossholmen  skriver,  att  betrakta  åldrandet  som  en  social 

konstruktion i stället för en naturlig sanning, skulle motverka ageismen35. Hon fortsätter med att 

skriva  att  åldrande är  en  konstruktion  som speglar  övertygelser  och  värderingar  knutna  till  en 

specifik kultur hemmahörande i en bestämd period36.

Eftersom åldrande är en konstruktion, har det med maktförhållanden att göra. Focault menar 

att ”...i alla samhällen är kroppen hårt trängd av olika former för makt som utsätter den för tvång, 

förbud och förpliktelser”37. Anthony Giddens förklarar i Intimitentens omvandling att Focault ansåg 

att det vuxit fram en disciplinär makt som samverkar med utvecklingen av det moderna samhället.  

Organisationer som har makt att disciplinera är exempelvis fängelser, mentalsjukhus, företag, skolor 

och sjukhus och denna makt gör kroppar fogliga, underkastade kontroll och styrning, snarare än att 

handlingarna är präglade av spontana driftimpulser38. Enligt Giddens skriver Focault i Sexualitetens  

historia band I,  att  moderna stater och organisationer är beroende av omsorgsfull  kontroll  över 

befolkningen  över  tid  och  rum.  Sådan  kontroll  uppstod  genom framväxandet  av  en  anatomisk 

politik för människokroppen, bestående av kroppshanteringsteknologier med syfte att reglera, men 

även optimera, kroppens förmågor39.

33 Blaakilde, Anne Leonora (1999) Den store fortælling om alderdommen, s. 22
34 Blaakilde (1999) s. 23
35 Ageism (översätts ibland till ålderism på svenska) är stereotyposering och diskriminering mot grupper eller individer 

på grund av deras ålder. Det är attityder, normer och värderingar som används för att rättfärdiga  åldersbaserade 
fördomar och åldersdiskriminering som kan vara allmäna eller systematiska.

36 Trossholmen (2000) s. 17 - 18
37 Focault, Michael (2006) Övervakning och straff, s. 138
38 Giddens, Anthony (2001) Intimitetens omvandling. Sexualitet, kärlek och erotik i det moderna samhället, s. 25
39 Giddens (2001) s. 28
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Beverly Skeggs sätter även i Class, self, culture kroppen i ett maktperspektiv. Hon talar om 

hur karaktäristik läses in i kroppar som personliga egenskaper, exempelvis kategoriseringar som ras 

och klass. Hon menar att de här kategorierna inte bara är en klassifikation, eller en social position 

utan att det är system av inskriptioner, som läses in i kroppar som personliga egenskaper40. Det kan 

vi se, eftersom egenskaper som är en mobil resurs för någon, är en begränsning för andra kroppar, 

exempelvis så skrivs ”coolhet” in i svarta kroppar, menar Skeggs, medan vita kan välja att påta sig 

denna svarta ”coolhet”, men kan även gå ur den igen, som svarta inte kan41. På samma sätt som 

Skeggs  tolkar  ett  maktperspektiv  utifrån  kroppens  ”coolhet”,  vill  jag  undersöka  hur  detta 

maktmaskineri  fungerar,  och  menar  att  jag  kan  göra  det  genom  att  undersöka  människors 

förhållande till sin kropp, eftersom kroppen är en spegling av makten.

4.2 Kroppar formas
Focaults vokabulär enligt Deviant bodies säger att kroppar är effekter, produkter eller symptom av 

praktiker som står i ett maktperspektiv42. I Att kasta tjejkast talar Young om att det finns en särskild 

kroppslig stil som är kännetecknande för det kvinnliga varat,  och denna stil består av särskilda 

uttryck för de strukturer och villkor som kvinnokroppen lever i och är underkastad43. Män har även 

de  en  särskild  kroppslig  stil. Young menar  att  det  kvinnliga  beteendet,  rörelsemönstret  och 

förhållningssättet till det omgivande rummet, är ett uttryck för den kvinnliga situationen, där det 

finns en spänning mellan transcendens och immanens44, mellan att vara subjekt och objekt. Att vara 

kvinna  innebär,  enligt  Young  att  samtidigt  vara  objekt  och  subjekt,  och  det  förvirrar45.  Vilka 

möjligheter som öppnar sig för en människa beror på hur hans eller hennes kroppsliga ”jag kan” ser 

ut46.  Att samtidigt vara objekt och subjekt skapar självrefererande kvinnor som uppfattar sig som 

rörelsens objekt snarare än upphov47. Kroppen ses som en börda, och inte som ett medel för att nå 

målsättningen48.  ”I  ett  sexistiskt  samhälle  är  kvinnor  fysiskt  funktionshindrade”,  säger  Young49. 

40 Skeggs, Beverly (2004) Class, self, culture, s. 1
41 Skeggs (2004) s. 1
42 Urla, Jacqueline och Terry, Jennifer (1995) Introduktion, Mapping Embodied Deviance. I: Terry, Jenniffer och Urla, 

Jacqueline (red.) Deviant bodies. s. 3
43 Young, Iris Marion (2000) Att kasta tjejkast, s. 259
44 Enligt Nationalencyklopedin 6/7 2010: transcende´nt (lat.  transce´ndens, genitiv transcende´ntis, presens particip 

av  transce´ndo 'överskrida'),  inom filosofin:  som det  som ligger  utanför  det  mänskliga  medvetandet  eller  den 
mänskliga  fattningsförmågan.  Motsats:  immanent.  Särskilt  viktig  (och  tydlig)  är  distinktionen  inom  den 
fenomenologiska  filosofin,  som  bygger  på  att  endast  det  immanenta,  det  i  medvetandet  (Brentano)  eller  i  
kunskapsakten (Husserl) fullständigt givna, kan vara föremål för verklig kunskap. 

45 Young (2000) s. 260
46 Young (2000) s. 266
47 Young (2000) s. 268
48 Young (2000) s. 263
49 Young (2000) s. 273
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Objektifiering är källan till många kvinnors besvärat självmedvetna och distanserade hållning till 

sin kropp, den objektifierade blicken håller henne på plats50. Kvinnor måste acceptera att bli fysiskt 

berörda under omständigheter och på sätt som en man aldrig behöver acceptera att man tar i honom, 

dessutom av personer – det vill säga män – som de själva inte får ta i på motsvarande sätt51.

4.3 Vi och dem
Trossholmen menar i  Tid till eftertanke att bilden av ungdom är idealiserad och glorifierad. Hon 

fortsätter med att påstå att denna idealbild har bidragit till en negativ stereotyp av äldre. Åldrande 

ses som negativt och individen påbjuds att så länge som möjligt satsa sin energi på att se ung ut 52. 

Jag är ense med Trossholmen i hennes iakttagelser av att ungdomen är idealiserad, som vi också kan 

se i äldres kamp för att se unga ut, men jag vet inte om jag håller med om att det är idealbilden som 

bidragit  till  den  negativa  stereotypen.  Det  kan  lika  gärna  vara  stereotypen  som  skapat  den 

ungdomliga idealbilden. Medier använder sig av den stereotypa gamla, men jag vill inte tillskriva 

medier så mycket makt att jag säger att medierna är fördomarnas orsak, snarare ett fasthållande 

maktmedel.

Som en motbild till  den negativa bilden av åldrande har sociologen  Lars  Tornstam velat 

avlägsna  gerontologins  universella  historier,  som  inte  speglar  äldres  erfarenheter,  men  hur 

akademiker  vill  att  erfarenheterna  ska  se  ut53.  Inte  desto  mindre  skapar  Tornström själv,  med 

gerotranscendens, en  biologisk universell  lag om åldrande,  som har modifierats  av de rådande 

kulturella  mönsterna.  Tornström blandar  Jungiansk psykologi  med zenbuddistiska filosofier  och 

syftar  med  gerotranscendens  på  ett  gränsöverskridande  –  en  naturlig  övergång  mot  en  förhöjd 

andlig insikt som kommer med åldern54. Det anses vara en naturlig utveckling byggd på ett långt liv 

med erfarenheter, som ger en mognad och ökad tillfredsställelse. Kirsten Thorsen protesterar mot 

Tornstams  universlism  och  menar  i  stället  att  tendenserna  som  gerotranscendens  förklarar  är 

situerade processer. Det är Thorsens syn på gerotranscendence som jag kommer att använda mig av 

i uppsatsen, som en situerad process, eftersom jag är kritisk till de universella berättelser som jag 

menar alltid utesluter och bara ser en del av sanningen. Jag håller med Donna Haraway som menar 

att all kunskap är situerad och att det är farligt att tro att man kan få kunskap om sanningen55. 

50 Young (2000) s. 275
51 Young (2000) s. 275
52 Trossholmen (2000) s. 17
53 Thorsen, Kirsten (1998) The paradoxes of gerotranscendense: the theory of gerotranscendence in a cultural 

gerontological and post-moderninst perspective. I: Norwegian Journal of Epidemiology, 8 (2) s. 165
54 Thorsen (1998) s. 166
55 Haraway (1998) s. 585

13



Kristina Murdin C-uppsats 2010

Tornstam menar dock att gerotranscendensen har bidragit till en mindre stereotypt negativ bild av 

åldrande56. Jag kan dock se att Tornstam har gjort undersökningar som visar på att åldrande har en 

positiv effekt på många äldre idag. 

När  man talar  om oss  och dem,  sammankopplar  man  oftast  ”dem” till  människor  under 

gemensamma egenskaper,  oftast  lägre värderade egenskaper,  påpekar Blaakilde57.  Äldre kvinnor 

blir oftare än män negativt kategoriserade och för kvinnor kan därmed rynkor, som ett tecken på 

åldrande, upplevas katastrofala58. Den fula, elaka och envisa svärmodern står i kontrast till den unga 

kvinnan,  den  ideala  kvinnobilden59.  Medier  använder  sig  av  binäriteterna  ung/gammal  och 

man/kvinna.

4.4 Försvarsmetoder
Jag vill  i  analysen  se om mina  intervjupersoner  använder  sig  av  de  nedan beskrivna  försvars-

metoderna. Försvarsmetoder menar jag kan visa på normer som intervjupersonerna förhåller sig till, 

men som kanske inte alltid syns eller märks som normer. Normer har ju den egenskapen att de 

upplevs vara autentiska, sanna och naturliga. Det är först när vi sätter in dem i ett annat samman-

hang, en annan kontext, som vi blir uppmärksamma på deras absurditet.

Ras och kulturstudier – professorn Sara Ahmed jämför, i  The cultural politics of emotion 

normer, med en bekväm soffa. Men den soffa som är bekväm för dig kan vara obekväm för någon 

med en helt annorlunda kropp än dig. När man sitter skönt i soffan är det svårare att märka gränsen 

mellan var kroppen slutar och var den omslutande soffan börjar – du sjunker in i soffan. För den 

som inte sitter bekväm i soffan märks däremot kroppen tydligt som en kropp. Den sjunker inte in i 

soffan, det känns konstigt, obehagligt och oroligt60. Normer formar vad kroppar kan göra och de val 

människor gör i livet, men kroppen formas även fysiskt av de restriktioner och upprepade rörelser 

som normerna förevisar61. Att gå utanför normerna upplevs som att  vara olydig och människor 

försvarar sig på olika sätt mot normernas makt.

Judith Butler är det största namnet när det gäller queerfeministisk forskning och införandet av 

heteronormativitet i genusforskningen. I inledningen till  Könet brinner  beskriver Tiina Rosenberg 

Butlers heterosexuella matris, som är en genusordning som utgår från två stabila kön, där män är 

56 Tornstam, Lars (2007 ) Stereotypes of Old People Persist. I: International journal of ageing and later life. Volym 2 
issue 1. s. 3

57 Blaakilde (1999) s.90
58 Blaakilde (1999) s.105 - 109
59 Blaakilde (1999) s.112
60 Ahmed, Sara (2004) The cultural politics of emotion, s. 148
61 Ahmed (2004) s. 145
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maskulina  och  kvinnor  är  motsatsen;  feminina62.  De  två  könen  är  obligatoriska,  liksom 

heterosexualiteten är det. Heteronormativiteten är antagandet om att det naturliga är att de två könen 

åtrår varandra, och att allt annat anses onaturligt och straffas genom exempelvis osynliggörande, 

våld, homofobi eller stereotypisering63.

Kerstin Sandell och Diana Mulinari skriver i artikeln Feministiska reflektioner över kön som 

kategori om att forskningen om konstruktioner av invandraren, har använt norm för att identifiera 

konstruktionen av ”oss” och ”dem”. Sandell och Mulinari menar att forskningen har lyckats med att 

”identifiera hegemoniska diskurser och privilegierade praktiker”64. De påpekar dock att det finns en 

fara med att använda begreppet ”norm”, när den foucauldianska maktdimensionen försvinner från 

analysen65. De fortsätter med att kritisera det genusvetenskapliga fältet för att låta begreppet norm ta 

över från de tidigare använda begreppen ”hegemoni”, ”ideologi” eller ”diskurs”, som de menar har 

ett större perspektiv på ”en övergripande samhällsformation och/eller social förändring i förhållande 

till kvinnor (och män) som grupp”66. Deras kritiska reflektioner ser jag som viktiga kommentarer, 

och jag lägger därför vikt vid att jag förutom teorier om normativitet även har med Focault och 

diskursanalysen, som sätter mitt arbete i ett maktperspektiv.

Blaakilde menar i Den store fortælling om alderdommen att åldrande definieras med negativa 

egenskaper, exempelvis trötthet och glömska67. De negativa normerna om åldrande är det så klart 

många som inte vill leva upp till.  Blaakilde beskriver hur människor försöker att presentera sig 

själva  som  ungdomliga  för  att  bevara  mänsklig  värdighet  och  försvara  sig  mot  ålderdomens 

negativa  diskurser68.  Ett  förfaringssätt  att  ungdomliggöra  sig  själv  är  att  tala  om andra  som i 

motsättning till en själv är gamla, och därmed framhäva den egna ungdomligheten69. Ett annat sätt 

att framhäva ungdomlighet är att jämföra sitt yttre med det inre och påstå att man känner sig yngre 

än vad man ser ut70. Detta menar jag inte bara är ett sätt på vilket man presenterar sig själv för 

andra,  men även ett  sätt  för  en  själv  att  inte  känna sig  gammal  och därmed inbegripen av  de 

negativa egenskaper det för med sig. Ett annat sätt att hantera ålderdomen är att anpassa sig till 

normerna och därmed få med de positiva sidor det för med sig. Ett exempel är berättelsen om den 

62 Rosenberg, Tiina (2005) Inledning I: Butler, Judith Könet brinner! s. 10
63 Rosenberg (2005) s. 11
64 Sandell, Kerstin & Mulinari, Diana (2006) Feministiska reflektioner över kön som kategori. I: Feminismens 

interventioner: berättelser om och från en annan värld,s. 137
65 Sandell & Mulinari (2006) s. 128
66 Sandell & Mulinari (2006) s. 139 - 144
67 Blaakilde (1999) s. 131
68 Blaakilde (1999) s. 139
69 Blaakilde (1999) s.136
70 Blaakilde (1999) s. 137
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äldres roll i familjen, som mormor eller farmor71. I stället för att kämpa emot normerna försöker 

man göra det mer bekvämt i den soffa som finns tillgänglig.

Young menar att kvinnor skapar en existentiell gräns runt sin kropp för att försvara sig mot 

objektifieringen, med resultatet att hennes rum skiljs av från rummet ”där borta” för att hålla den 

andre på avstånd. Young fortsätter med att säga att kvinnan delvis lever i ”sitt rum som avgränsat 

och  slutet  runt  henne”,  för  att  upprätta  något  litet  utrymme  där  ”hon  kan  existera  som  fritt 

subjekt”72.

71 Blaakilde (1999) s.105
72 Young (2000) s. 276
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5. Analys

Analysen är indelad i 4 olika teman som är Kropp, Kropp i offentligt rum, De andra och Motstånd 

till de givna genusformerna. Temana är gjorda efter de teman jag har fått fram ur intervjuerna, men 

även teorierna har väglett min uppdelning. Två av temana har vardera ett antal underrubriker. I 

sammanfattningen försöker jag dra ihop trådarna från de olika temana och hitta större sammanhang.

5.1 Kropp
Kroppen  upplevs  på  olika  sätt,  och  definieras  på  olika  sätt.  Jag  vill  undersöka  hur  mina 

intervjupersoner  definierar  och  uppfattar  begreppet  ”kropp”.  Temat  kropp  är  indelat  i 

kroppsdefinition, kroppsuppfattning och personliga förändringar. Definition menar jag är ett sätt att 

se på kroppen utifrån, medan uppfattningen handlar om inre upplevelser. Definitionen handlar om 

att se på vad en kropp betyder och vad en kropp är. I kroppsuppfattningen tar jag med känslorna av 

den  egna  personen  i  kroppen  och  de  förändringar  som  sker  i  denna  med  tiden.  I  personliga 

förändringar ser jag på aspekter där definitionen och uppfattningen av kroppen har förändrats med 

tiden.

5.1.1 Kroppsdefinition
Uppdelningen av kropp och själ, eller kroppen  och jaget, togs upp av båda grupperna. Det var för 

männen enighet om att det inte går att dela upp kroppen och hjärnan, medan kvinnorna hade olika 

uppfattningar om den saken. L menade inte att man kan dela upp kropp och hjärna och jaget, medan 

N har en helt annan uppfattning av att kropp och själ är uppdelat. N känner även att kroppen kan 

förråda henne tex när hon fick mens eller när hon kom i övergångsåldern73. Männen tar upp några 

synonymer  för  kropp som de  inte  tycker  är  passande,  men  det  de  diskuterar  är  ”hölster,  låda, 

lekamen”74 och  något  fysiskt75.  N liknade kroppen vid  ett  redskap som ska  tas  hand om,  men 

samtidigt tycker hon inte att det är liksom ett redskap därför att kroppen är oberäknelig. N tar även 

upp liknelsen ”et følsomt barometer76” för att kroppen reagerar på hur man har det och man kan 

märka på kroppen hur man har det, tex stress. L tycker dock den liknelsen gör en uppdelning mellan 

en själv och kroppen som hon inte håller med om77.

73 Bilaga, kvinnor, s. 3
74 Min översättning från danska ”hylster, kasse, legeme”.
75 Bilaga, män s. 3-4
76 Et følsomt barometer= en känslig barometer (min översättning)
77 Bilaga, kvinnor s. 4
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Både kvinnorna och männen tog upp att det är lättare att bedöma andra människor utifrån 

hur kroppen rör sig och kroppsspråket än på utseendet. Kvinnorna tyckte att man kunde avläsa mer 

än vad jag uppfattar att männen gav uttryck för.

Ahmed menar att normer formar kroppar genom att en del gester repeteras och andra inte, 

normerna bestämmer rörelsernas riktning, vrider kroppen in i former som gör kropparna kapabla till 

vissa aktioner, men inte andra78. Om det är de här rörelsemönsterna som intervjupersonerna avläser 

och tolkar, så undrar jag om det är just i restriktionen de avläser kroppen. ”Människokroppen ingår i 

ett maktmaskineri, som undersöker, bryter sönder den och sätter ihop den på nytt”, säger Focault i  

Övervakning och straff79. Focault menar att samhällslivets institutioner kontrollerar kroppar genom 

en  disciplinär  makt.  Kan  det  vara  så  att  intervjupersonerna  tolkar  kropparna  utifrån  vilken 

samhällelig makt som kropparna har disciplinerats in i? De institutioner och de maktstrukturer som 

har format våra kroppar kan vi även tolka och förstå utifrån de formationer och restriktioner de 

förhåller sig till. Restriktionerna är ju annorlunda i olika kontexter, en student lever under andra 

restriktioner än sekreteraren på ett multinationellt företag. Kroppars restriktioner ger information 

och inplacerar kroppen i en diskurs.

En annan aspekt är att vi människor talar om för andra vilka vi är, och vilka vi vill vara,  

genom att se ut och röra oss på ett visst sätt.

5.1.2 Kroppsuppfattning
I intervjuerna upptäckte jag att de inre upplevelser och tankar omkring sin egen kropp förändras 

med åldern.  Den största  förändringen som båda  grupperna  tar  upp är  att  de  har  fått  ett  större 

självförtroende. A illustrerar detta när hon säger: 

”Der tror jeg jeg var mere sådan som yngre, sådan, den her usikkerhed80.”

E uttrycker det så här:

”At man ligesom tør være mere sig selv. Efterhånden som man finder ud af at måske at man egentlig ikke har lyst  

til og nu har jeg gjort det i 30 år. (…) Så gør man det ikke mer. Men det har man så altså fundet sig i i mange år81.”

Och J uttrycker sig så här:

”Der er noget med selvtillid altså, jeg synes at ens selvtillid, ens erkendelse af hvem man egentlig er, den vokser 

78 Ahmed (2004) s. 145
79 Focault (2006) s. 140
80 Bilaga, kvinnor, s. 9
81 Bilaga, män, s. 6
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med alderen82.”

Självförtroendet visar sig även i att de blir mer selektiva. C och E säger att de väljer bort det de inte 

vill i större grad nu än tidigare i livet. Kvinnorna talade också om att ta mer plats. N uttrycker det så 

här:

”Jeg er blevet meget bedre til at tage min egen plads, hvis man kan kalde det det. Og sige fra. Det er ikke fordi jeg  

får den. Jeg tager den selv. Fordi jeg oplever ikke at jeg får den sådan foræret83.”

Männen  och  kvinnorna  tog  upp  det  att  man  tar  hand  om sin  kropp  mer  med  åldern84. 

Kvinnorna tog också upp det att utseende inte är så viktigt längre, de är mer nöjda med sig själva.  

För kvinnornas del kom övergångsåldern upp, och hur kroppen förändras i och med menopausen 

och andra hormonellt  tydliga förändringar som märks i  kroppen. Det  var  något  som band dem 

samman som kvinnor, en gemenskap som gick utöver landsgränserna. L säger:

”At kunne sætte børn i verden, den evne kommer og den forlader os. (…) Hvor selve det der med at få ondt i 

anklerne, det er klasse og alder og alt mulig andet85.”

Härmed utesluter hon männen ur en universell gemenskap vari männen blir ”de andra”. Blaakilde 

skriver att de andra oftast sammankopplas med negativa gemensamma egenskaper86. I detta fallet 

ser jag emellertid att L skapar en sammanhållning som går utöver gränser som vanligtvis delar, 

såsom  kontinenter  och  klass,  och  inte  att  hon  sammanlänkar  männen  med  lägre  värderade 

egenskaper.

5.1.3 Personliga förändringar
Jag  tar  mest  upp  kvinnogruppen  i  denna  delen  därför  att  kvinnorna  tog  upp  mer  personliga 

förändringar.  Männen  var  mest  måna  om att  förmedla  att  det  inte  hade  varit  några  märkbara 

förändringar på grund av deras ålder. De förändringar männen mest tar upp handlar om samhället 

och om hur andra förändrar sig. Dock tar båda intervjugrupperna upp att de har färre men bättre 

vänner nu än när de var yngre87. Tornströms undersökningar av åldrande som något positivt, enligt 

teorin  om  gerotranscendens,  kan  ses  här.  De  båda  grupperna  tar  även  upp  att  de  lättare  blir 

uttråkade.  N berättar om att hon tycker att att hon tex på jobbmöten upplever att det är ”gammelt 

vin på nye flasker88”, och det som förut var intressant tråkar ut henne i högre grad nu.

82 Bilaga, män, s. 7
83 Bilaga, kvinnor, s. 9
84 Bilagor, kvinnor, s. 4, män, s. 3
85 Bilaga, kvinnor, s. 7
86 Blaakilde (1999) s. 90
87 Bilagor, män s. 12, kvinnor s. 13
88 Bilaga, kvinnor s. 8
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N  talar  om kroppen  som  en  god,  men  ostabil  vän  i  och  med  de  förändringar  hennes 

kvinnokropp har gått igenom. Hon säger:

”Det jeg mener med det det er at jeg oplever min krop nogle gange forråder mig. (...) Som barn, jeg kom virkelig i 

krise på det fordi jeg følte mig helt anderledes end de andre piger89.”

A kan känna igen känslan av att kroppen är främmande för en själv

”Altså  jeg  er  i  overgangsalderen  og  det  synes  jeg  også  så  i  virkeligheden  lige  nu  er  lidt..  Der  har  jeg  i  

virkeligheden haft en periode hvor jeg måske ikke føler mig helt hjemme i min krop fordi det sker de der nye  

ting90.”

När jag frågar om det var detsamma som har varit gällande vid graviditet säger A att det är samma  

sak, men det är en positiv upplevelse, och att det med övergångsåldern, är första gången hon inte 

känner  sig  hemma i  sin kropp. Jag tolkar  detta  som att  främmandekänslan inte  kommer av att 

kroppen är autonom men att den gör något man inte vill.  Graviditet visar på ungdomlighet och 

fertilitet  och  övergångsåldern  blir  ett  tydligt  tecken  på  att  ungdomligheten  är  på  nedgång  då 

fertiliteten är borta. Det blir, med Blaakildes teorier, således en försvarsmekanism mot åldrandets 

negativa  diskurser,  där  den  inre  känslan  av  att  vara  ungdomlig  inte  responderar  till  den  yttre 

konventionen om åldrande91. Kan Youngs teorier om att kvinnor skapar en yttre gräns runt sin kropp 

för att försvara sig mot objektifiering, kopplas till främmandekänslan till sin egen kropp92? I så fall 

är känslan av att vara främmande ett sätt få ett litet utrymme att existera som fritt objekt.

Kvinnorna har i den ålder de är i nu en känsla av att vara mer fastlåsta i sin situation än  

tidigare, både fysiska begränsningar, men även för att det inte är så lätt att byta jobb när man blir  

äldre93. Männen däremot tar inte upp någon känsla av att sitta fast, de tar hellre upp att de inte har  

det  annorlunda  nu  än  förut,  de  har  samma  möjligheter  och  kan  samma  saker94.  Här  uttrycker 

grupperna det som Blaakilde påstår, att kvinnor oftare än män blir negativt kategoriserade och står i 

motsättning till den unga ideala kvinnobilden95. Det kan också vara så att männen använder sig av 

en motståndsstrategi, som Blaakilde också tar upp, för att de är mer måna om att inte förbindas med 

de negativa diskurserna om åldrande96.

89 Bilaga, kvinnor s. 3
90 Bilaga, kvinnor s. 3
91 Blaakilde (1999) s. 136
92 Young (2000) s. 276
93 Bilaga, kvinnor s. 6 + 12 - 13
94 Bilaga, män s. 13
95 Blaakilde (1999) s. 105 - 112
96 Blaakilde (1999) s. 139
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5.2 Kropp i offentligt rum
I motsats till det förra temat som handlar om den inre känslan och uppfattningen av kroppen, vill 

jag  under  denna  rubrik  ta  upp  kroppen  som en  del  av  ett  socialt  spel  och  i  en  offentlig  sfär. 

Uppfattningar och känslan av kroppen går ofta ihop med det sociala spelet, och det finns en, inte 

helt ren gränsdragning däremellan. Det är en konstruerad uppdelning jag har gjort för att försöka få 

en slags struktur i min analys. Jag har gjort indelningar i några underrubriker; den fysiska kroppen,  

din plats i samhället, objekt/subjekt och sexualitet.

5.2.1 Den fysiska kroppen
Under denna rubrik vill jag se närmare på hur intervjupersonerna upplever att den fysiska kroppen 

har förändrats med åldern och vilka eventuella konsekvenser det har bidragit till. Männen säger att 

det kommer en tid då det blir satt naturliga gränser för vad kroppen fysiskt kan göra, men det är  

ingenting de själva har märkt av ännu. C säger:

”Jeg laver de samme ting. Jeg er ikke blevet nødt til at skrue ned endnu p.g.a. alderen97.”

Men bara någon mening senare i intervjun kommer det fram att de ändå har blivit begränsade av 

kroppens åldrande. D säger:

”Det er sådan set kun mængden at jeg ikke kan nå så meget som jeg kunde når jeg var 20 år. (…) Mange i min  

omgangskreds,  de  har  fået  store  forandringer  på  deres  fysiske  muligheder  og  aktiviteter  fordi  deres  krop  er 

smadret98.

I fortsättningen av intervjun vänder de på det genom att prata om vad de fortfarande kan lika bra,  

och faktiskt bättre eftersom de har lärt sig några knep på vägen. D säger:

”Det er på et mere voldsomt plan at fysikken begynder at have indflydelse på de aktiviteter du laver. Man kan  

sagtens spille lige så hurtig som man kunne for 20 år siden. Man kan måske nogen flere kneb end man kunne for  

20 år siden99.”

Jag hävdar att detta är en motståndsstrategi från männens sida. De har uppenbart märkt förändringar 

i den fysiska kroppen som de först och främst inte vill tala om, och när det ändå kommer fram talar 

de om andra som har det värre. Jag kopplar detta till Blaakilde som skriver att det bästa sättet att  

framhäva sin ungdomlighet, är att jämföra sig med andra som i motsättning till en själv är gamla100. 

För att förstärka att de inte tillhör en grupp som har blivit fysiskt sämre vänder de diskussionen till  

att handla om att de kan göra saker bättre nu än tidigare.
97 Bilaga, män s. 13
98 Bilaga, män s. 13
99  Bilaga, män s. 13-14
100 Blaakilde (1999) s.136
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Kvinnogruppen däremot pratar om att de kan märka att kroppen är sliten och inte klarar eller 

orkar lika mycket som förr. De tycker det är svårt att acceptera de fysiska förändringarna:

”A: Det er jo en process at acceptere at man også bliver gammel, og det er ok. At man får rynker og gråt hår 

og...

L: Jeg synes at det er meget nemt at acceptere at jeg får rynker. Det er jo alt det der andet; ond i knæene og  

fod-indlæg og alt det der ger gør at man ikke bare er ”fit for fight”. Det er det der er svært at acceptere101.”

L säger också:

”Der er masse oplevelser man nu, muligheden eksisterer ikke længere. Fordi det er min fysik ikke længere stærk  

nok til102.”

Jag ser en tydlig skillnad i kvinnornas och männens hantering av den fysiska förändring som båda 

grupperna upplever. Männen pratar i intervjun om vad de inte har blivit sämre på, och även när D 

uttrycker  att  han  kan  märka  att  hans  kropp  är  mer  sliten  så  tar  han  upp  att  andra  i  hans  

umgängeskrets har förändrats mer. Jag menar inte att jag inte tror att männen har fler knep nu än 

förr, som de påstår, eller att de ljuger om hur de känner det, men jag vill påstå att männen undviker 

att tala om det de har blivit sämre på, medan kvinnorna går in i förlusten i att kroppen inte orkar lika 

mycket som förr. Männen använder sig flitigt av Blaakildes motståndsstrategi där de jämför sig med 

andra som är gamla i motsättning till de själva103.

Något jag uppmärksammar är att de båda snickarna är de som tar upp kroppens slitage och 

de konsekvenser det för sig att  inte kunna göra lika mycket som förr.  Det tyder på att  det har 

betydelse för vad kroppen gör och hur man uppfattar och hur man förhåller sig till den. Kroppar är 

”effekter, produkter eller symptom av praktiker...104”, säger Focault, och det ses tydligt i snickarnas 

tillgång till sin kropp.

5.2.2 Din plats i samhället
Jag är enig med Blaakilde när hon skriver att det kan vara svårt att skilja på förändringar som börjar 

inifrån och de fysiska och psykiska förändringar som börjar utifrån, som har kulturella, sociala eller  

samhällsmässiga orsaker105. Det yttre påverkar ju den inre upplevelsen och vice versa. Jag vill i 

detta avsnitt försöka se närmare på vilken plats intervjupersonerna upplever sig ha i samhället och 

om det har skett en förändring med tiden. Kvinnorna är eniga om att samhällskulturen inte ger den 

101 Bilaga, kvinnor s. 2
102 Bilaga, kvinnor, s. 13
103 Blaakilde (1999) s.136
104 Urla & Terry (1995) s. 3
105 Blaakilde (1999) s.22
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grupp de tillhör mycket uppmärksamhet. L uttrycker det när hon säger:

”Jeg synes det er forskel på hvilken plads samfundskulturen giver os. Hvis man tænker hvad sjælden det er man  

ser en film som den du viste her før, ikke. (...) Så er det ude i diskussionen omkring plejehjem og alt mulig hvor vi  

er meget ældre106.”

Kvinnorna uttrycker även en känsla av utanförskap när det gäller t.ex. kulturella utbud på radio eller 

tv. Men de är inte säkra på om det är p.g.a. deras ålder, eller om det är en utveckling av att media 

har blivit mer fördummande över lag. A berättar om en känsla av utanförskap:

”Men sådan kan jeg godt føle det lidt nogle gange, altså fordi det er jo ligesom ikke os der er fremme på beatet og 

altså107.”

Det är heller inte något ideal att vara i deras åldersgrupp. A uttrycker det så här:

”Jeg synes jo også at det ligger lidt også i tiden at det ikke er så acceptabelt at blive gammel. Vi ska helst være 

unge og smækre108.”

Idealåldern  enligt  samhällskulturen  menar  mansgruppen  ligger  mellan  30  och  40  år  och  de 

diskuterar pensionsåldern som ett uteslutande system. J säger:

”Der  synes  jeg  at  der  er...  glider  vi  ud  af  en  idealalder,  fordi  vi  ikke  bliver  betragtede  som  vigtige  og 

toneangivende og fornyende og skabende mere109.”

Båda grupperna uttrycker tydligt att de får mindre plats med åldern, men kvinnorna pratar mer om 

det. Det är svårt att veta om det är en motståndsstrategi från männens sida, eller om det är så att 

kvinnorna blir mer uteslutna än män. Jag menar att det är både och. Jag erfar i intervjuerna att 

kvinnorna har lättare för att tala om sina svagare sidor, och jag menar att det finns en större vana för 

kvinnor generellt att göra det, medan männen inte har den vanan med varandra. Min närvaro som 

kvinna inverkar antagligen även som en person som kvinnorna känner samhörighet med. Kvinnorna 

har också berättat för mig att de har varit med i kvinnogrupper på 60 och 70 talen. Young talar om 

en särskild kroppslig stil som kännetecknar kvinnor respektive män110. Denna kroppsliga stil är inte 

bara ett tecken på maktskillnader, men det är även en konsekvens av maktperspektiv där jag vill 

påstå att manligheten förhindrar männen i att tala om sina svagare sidor med varandra.

En av de försvarsmekanismer jag har tagit upp i teoridelen, är att göra det mer bekvämt i den 

soffa  som finns tillgänglig.  Blaakilde skriver om exemplet med den äldres roll  i  familjen,  som 

106 Bilaga, kvinnor s. 10
107 Bilaga, kvinnor s. 8
108 Bilaga, kvinnor s. 2
109 Bilaga, män s. 11
110 Young  (2000) s.259
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mormor eller farmor111. A berättar att hon njuter av att vara bekväm i sin mormors-roll112. L och N 

berättar om hur uttråkade de var när de passade sina egna barn, och menar att de är mer lugna i sig  

själva nu. Det är en diskurs som de genom gerotranscendensens teorier tar sig plats att uttrycka.

Några  förändringar  som männen tar  upp är  de  menar  att  de  själva  har  mer  respekt  för 

auktoriteter än de upplever att det generellt är idag. D har gett sina barn mycket mer frihet än han 

själv hade som barn. Det menar han kan vara problematiskt:

”Men der er jo rigtig mange der kæmper med det, i dag, altså det der med respekt, ansvar og så videre, ikke. Fordi  

de får lov til alt for meget, ikke113.”

Männen talar om att den nya typen av män är mer utseendefixerade än förr, men det verkar inte vara 

något som påverkar dem särskilt utan mer något som de förlöjligar och fördömer:

”D: Der er jo også de nye type blade for mænd. De begynder at spejle det samme som damebladene altid har 

været på. Kvinder kikker på kvinder. Men i mandebladene altså...

J: Det er jo så fordi vi bliver mere og mere narcissistiske, har jeg indtryk af..

D: Så kikker man på sig selv. Det handler jo meget om mænd. Mænd der gør dit, mænd der gør dat. Og tøj  

og...114”

Något  annat  som också  kommer  upp i  diskussionen är  att  det  råder  en  ny träningskultur  som 

männen menar är tvingande. Även det är något som männen distanserar sig ifrån och förlöjligar.

Kvinnorna tar upp den plats kvinnor får i samhället. N säger:

”Hvis man kikker på det, altså f.eks. inde i folketinget. Nu er der kommet væsentligt flere kvinder, men ellers er  

det jo mænd alle vegne, og det har jo ikke så meget med alder at gøre115.”

Kvinnorna kopplar ihop den lilla plats kvinnor får i media och i samhällets maktpositioner med 

deras egna situation. A säger:

”Der er faktisk ikke nogen af dem der er kvinder, der er studieværter, er det det? (...) Chefen, han er på alder med 

mig, måske et år ældre. Og hvis det er sådan store vigtige koncerter så vil han helst have at det er de unge og  

smækre pigerne der er på arbejde116.”

Jag kan se att kvinnorna tar upp exempel som befinner sig i ett större politiskt perspektiv, som 

påverkar dem, medan männen talar om förändringar i kulturen som något de distanserar sig till och 

111 Blaakilde (1999) s.105
112 Bilaga, kvinnor s. 9
113 Bilaga, män s. 9
114 Bilaga, män s. 17
115 Bilaga, kvinnor s. 10
116 Bilaga, kvinnor s. 10
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på så sätt, menar jag att det blir en valmöjlighet. Jag ser att kvinnorna ser sig själva som delaktiga i 

förändringen, och därmed kan de inte lämna den, utan måste förhålla sig till den. Männen uttrycker,  

genom att distansera sig till förändringen, att de har möjlighet att distansera sig till den, och  därmed 

i större grad kan välja bort den. Att man har en valmöjlighet är även tydligt av C:s kommentar:

”Det er også fordi man bliver jo mere tilfreds med sin rolle, med sin plads i samfundet, for ellers ville man gøre  

noget ved det117”.

Jag tror, återigen, att det har betydelse att kvinnorna har varit med i kvinnogrupper där man talade  

om kvinnors situation i samhället. De har lärt sig att se på deras egen situation utifrån en politisk 

ståndpunkt, på ett sätt som de här männen inte har tränat på. De har dock vuxit upp under samma tid 

på 60 – 70-talen, då det var stor politisk förändring och medvetenhet i samhället.

5.2.3 Objekt/subjekt
Young kopplar ihop en människas möjligheter med hur hans eller hennes kroppsliga ”jag kan” ser 

ut118. Hon menar vidare att kvinnor och män har särskilda beteenden och rörelsemönster som är ett 

uttryck för att kvinnor är subjekt och objekt samtidigt medan män är subjekt119. Jag kommer här att 

koppla  Marion  Youngs  teorier  om  subjekt  och  objekt  till  intervjuerna.  En  av  mina  frågor  i 

intervjuerna  var  om  de  kunde  känna  igen  Youngs  teorier  omkring  subjekt  och  objekt.  Båda 

grupperna kan känna igen sig i att vara objekt, men männen ser det inte som ett problem att vara  

objektifierad. J säger:

”Kvindebevægelsen har jo fokuseret meget på at mænd gør kvinder til objekter. De få gange i mit liv hvor jeg har 

oplevet den anden vej rundt da har jeg ikke syntes at det var et problem120”

J ser sig själv som den handlande och njuter av de stunder han har upplevt att ses som ett objekt. Jag 

ser att männen har en självklar subjektsposition. Därför skrattar de när E berättar om att han har 

blivit våldtagen:

”E: Jeg har en gang blevet voldtaget af tre piger men det, altså. (de griner). (...) Jeg troede først det var lidt af  

en selskabsleg, det var det ikke. Toppen blev revet i stykker. Det var alvorlig. Ellers så tænker jeg bare  

”Herregud det...er lige meget”. (…) I dag kan jeg sidde og synes det var morsomt. Jeg kan godt huske at 

jeg blev gal. Men ikke fordi at jeg blev betragtet som et objekt. Det ville jeg ikke have noget som helst  

imod. Hvis det er det.

C: Det tror jeg ikke at vi mænd har så meget imod121.”

117 Bilaga, män s. 8
118 Young (2000) s. 266
119 Young (2000) s. 260
120 Bilaga, män s. 14
121 Bilaga, män s. 15 
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Även om E upplevde situationen som obehaglig och att han befann sig i en offerposition, led han 

inte av det. Även C har upplevt att bli objektifierad när han uppträdde som musiker, och det var  

något positivt för honom att bli uppmärksammad på det sättet. Han menar att han blev sedd som en 

man och musiker men inget annat122. För J är objektifiering en respekt för själva personens varande:

”Jeg synes også der er noget uforpligtende i det som er behageligt. Fordi det er i modsætning til at jage og at det 

ikke er den det man laver, det man bringer hjem, det man skaber som de værdier. Så er det noget med at være i  

eksistensen. På den måde synes jeg egentlig det er rimelig uproblematisk, eller behageligt som du vil. Fordi der  

ikke er, altså man bliver respekteret for det man er, som kønsvæsen for den sags skyld123.”

Jag frågar varför de tror att kvinnorörelsen har gjort så mycket motstånd mot att bli objektifierade 

när  de själva upplever  det  som något  positivt.  C kommer in  på att  kvinnor  har  en annorlunda 

sexualitet än vad män har:

”C: Altså vi kan jo godt tænde bare på en krop, som regel. De fleste kvinder de ska faktisk have mere følelser  

til, ikke. Det er ikke nok med at svire. 

D: Mere indhold

C: Indhold og følelse og nærvær124.”

Jag tolkar det C och D pratar om som att det finns en naturlig skillnad i könens sexualitet, där  

kvinnor inte ser på män som objekt och därför inte förstår att män ser dem som objekt. Detta gör att  

kvinnor tycker att det är tröttsamt att bli iakttagna av alla sexfixerade män. Frågan om objektifiering 

blir för männen därigenom ingen fråga om maktstrukturer, utan det blir till en naturlig skillnad som 

skiljer könen åt. Det blir efterföljande heller inte något som bör eller kan förändras politiskt. Denna 

naturliga skillnad förklarar D också med Butlers heteronormativ matris, där de två könen man och 

kvinna antas åtrå varandra och ses som det naturliga och någon annan åtrå osynliggörs125.

”På den anden side, når man ser tøjmode og sådan noget, ikke. Jeg mener der er ikke meget der bliver overladt til  

fantasien. Det er da en rimelig stor udstilling fysisk og den kan man jo ikke forvente at den ikke bliver modtaget  

af det modsatte køn til at lige gå og ” det ser da godt ud”. Det er det da ikke noget nedsættende i. (…) Kun hvis 

man keder det sammen med at det kun bliver det og ikke hele personen126.”

Kvinnorna själva får ta ansvar för objektifieringen eftersom de vill bli sedda som objekt och de klär 

sig som objekt. D har en förståelse för att det kan vara irriterande att inte tas seriöst, men han menar 

att man kan vända objektifieringen till något positivt:

122 Bilaga, män s. 15
123 Bilaga, män s. 16
124 Bilaga, män s. 16
125 Rosenberg (2005) s. 11
126 Bilaga, män s. 16
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”Det kan jeg sgu godt forstå er pisseirriterende, men jeg ville da synes jeg skulle vende den om. Så ville jeg tænke 

hold da kæft det er da fedt med alle de piger127.”

Samtidigt som könsskillnaderna är orsak till objektifieringen, är det något man kan välja, enligt D, 

t.ex. genom hur man klär sig. Jag vill påstå att det här handlar om det som Skeggs talar om, att en 

egenskap kan vara en mobil resurs för någon och en begränsning för andra. För vad är det D menar 

man kan välja? Är det i så fall könstillhörigheten, för det hör till det kvinnliga könet att bli betraktat 

som objekt av män? Jag vill, med Skeggs teorier, påstå att objektifiering är en karaktäristik som 

läses  in  i  kvinnokroppen  som om det  var  en  personlig  egenskap.  Kvinnan kan inte  välja  bort 

karaktäristiken  som  objekt,  det  kan  männen.  Män  kan  dock  inte  utan  vidare  välja  sig  till  

karaktäristiken, utan måste arbeta för det.

Young menar att en människas  möjligheter beror på hur hans eller hennes kroppsliga ”jag 

kan” ser ut128. Jag ser att männen i intervjun ser sig kunna välja att njuta eller inte av objektifiering 

och därför menar de att kvinnorna också ska göra det. Männen ser sig också som offer för sitt köns  

sexualitet,  när de talar om att för kvinnor, i  motsättning till  män, har mer känslor, innehåll och 

närvaro i sin sexualitet, säger de att de själva inte behöver så mycket känsla, närvaro eller innehåll.  

De ser sig själva som handlande och kan därför njuta av de få tillfällen där de ses som objekt.

N kan se att objekt/subjekt kan förändra sig med tiden. Det var viktigare för henne att andra 

tyckte hon såg bra ut när hon var yngre129. A uttrycker en svårighet i att veta om det är att vara 

objekt när man gör sig fin för sin egen skull:

”Jeg synes det er svært at sige. Jeg har ikke noget imod at folk siger at ”dit hår sidder pænt” eller ”det er en flot  

kjole du har på”. (...) Jeg synes ikke selv jeg gør det for at behage andre130”

L funderar också på hur det i verkligheten är:

”Man har et ideal om hvordan det ville være godt man var. (...) Men om jeg har det sådan i virkeligheden, det er 

svært at vide131.”

E berättar vid en tidpunkt i intervjun om sin mycket yngre flickvän och N tar upp att många män 

väljer att vara tillsammans med en mycket yngre kvinna. Jag uppfattar E som att han är stolt över 

sitt förhållande med den yngre kvinnan och han har inte några betänkligheter över ålderskillnaden, 

medan N reflekterar över sig själv om hon varit i samma situation:

127 Bilaga, män s. 16
128 Young (2000) s. 266
129 Bilaga, kvinnor s. 15
130 Bilaga, kvinnor s. 16
131 Bilaga, kvinnor s. 15 - 16
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”Og jeg tænker selv: hvis det var mig der skulle være sammen med en ung mand så ville jeg først føle mig rigtig  

gammel eller føle at det bliver et problem med min alder på et eller andet tidspunkt132.”

N visar här att hon ser sig själv utifrån på ett sätt som E inte gör. E fokuserar på att han har, medan 

N fokuserar på hur hon är. Här kan vi se en koppling till Youngs teorier där kvinnan samtidigt är 

objekt och subjekt som gör att kvinnor blir självrefererande133. Orsaken till objektifieringen, som 

kvinnor upplever genom sina liv är, enligt Young, självrefererandet och den distanserade hållningen 

de  har  till  sina  kroppar134.  Detta  maktperspektiv  pratar  grupperna  inte  om.  E säger  att  att 

ojämställdheten i  samhället,  med exempelvis  olika löner för män och kvinnor,  inte  handlar om 

objekt eller subjekt. Jag tolkar det som att att E inte menar att ojämställdhet överhuvudtaget har 

med  maktförhållanden  att  göra  eftersom  han  flera  gånger  uttrycker  att  det  är  kvinnan  som 

bestämmer,  samtidigt  som  att  han  uppmärksammar  kvinnors  sämre  löner135.  Han  säger  dock 

samtidigt att det är mycket individuellt, men att i djurvärlden är det ofta så att honan bestämmer. Att 

ta upp djurvärlden menar jag är ett sätt att säga att det djuren gör är naturligt, och att det då är det  

även för  människor.  Hillevi  Ganetz  har  beskrivit  det  hon kallar  en  ”kulturell  bumerang”,  som 

innebär att djur, som en symbol för det naturliga, används för att legitimera ekonomiska, sociala, 

kulturella och skillnader. ”Nature is first culturised according to human norms, and then this version 

is used to naturalise the same norms”, säger Ganetz artikelt  Familiar Beasts. Nature, culture and  

gender in wildlife films on television136.  D säger också att det är individuellt, men i och med att det i 

djurvärlden oftast är honan som bestämmer påstår jag att han samtidigt säger att det är mer naturligt 

än en eventuell individuell divergens137.

5.2.4 Sexualitet
Focault hävdar att sexualitet används som en viktig del i disciplineringen av människan, ”som kan 

tas i anspråk som fokus för social kontroll just p.g.a. den energi, genomsyrad av makt, som den 

genererar”138. Genom olika lagförbud och vetenskaper om sexualiteten, där man exempelvis fann att 

kvinnors sexualitet var orsak till många kvinnosjukdomar, har åtrå, kärlek och biologiska skillnader 

mellan könen konstruerats139. I intervjuerna har jag frågat vad sexualitet är för intervjupersonerna 

och om den har förändrats med åldern. Jag har inte definierat vad jag menar med sexualitet, och 

132 Bilaga, kvinnor s. 10
133 Young (2000) s.268
134 Young (2000) s. 275
135 Bilaga, män s. 16 – 17 + s. 17 - 18
136 Ganetz, Hillevi (2004) Familiar Beasts. Nature, culture and gender in wildlife films on television. I: Carlsson, U. 

(Red.) Nordicom, s.209
137 Bilaga, män s. 16 - 17
138 Giddens (2001) s. 25
139 Giddens (2001) s. 25 - 29

28



Kristina Murdin C-uppsats 2010

heller  inte  bett  dem definiera  det.  Det  är  stora  skillnader  i  hur  de  två  grupperna  berättar  om 

förändringar med tiden. A är mitt i förändringar i kroppen p.g.a. övergångsåldern och hon tycker att 

det påverkar hennes sexualitet:

”Der vil jeg sige der er jeg er jo i overgangsalderen og da forandrer ens seksualitet sig. Jeg har ikke haft så meget 

lyst og har været enormt tør og har faktisk været nødt til at få nogen hormoner for det140.”

För L blev hennes sexualitet mycket förändrad i övergångsåldern:

”...når jeg tænker tilbage så er det faktisk overgangsalderen der for mig har været, altså ligesom, den sidste gang  

hvor jeg ikke skulle tage mig sammen til at ville bevare min seksualitet. Da jeg var yngre havde jeg et seksualitet 

behov jeg skulle dække, jeg insisterede på at få dækket. Det er jo ligesom sult. (...) Havudsigt betyder faktisk lige 

så meget for mig som sex.141.”

Männen uttrycker däremot att sexualiteten inte har ändrat sig:

”C: Ja, det er jo en livskraft. En livskraft, en motor. Og den har ikke ændret sig

J: Det synes jeg også er chokerende i virkeligheden. Jeg forventede egentlig at man i en vis alder ville det få 

en mindre betydning. Og det synes jeg egentlig ikke.. det er irriterende... Det fylder jo fanme meget (de 

griner)142.”

Kvinnor är mer medvetna om tidens gång p.g.a. att kroppen förändras i övergångsåldern. Männen 

har inte samma erfarenheter och blir därför inte lika uppmärksammade på tidens gång. Det är dock 

något som förändras på några plan:

”J: Jeg synes godt man kan sige at der kan ske en forandring med hensyn til æstetikken til glæden ved noget af 

det seksuelle som man måske bare har sådan været mere rettet mod aktiviteten. Så kan det godt blive mere  

æstetikken. (...)

C: Idealkvinden ændrer sig jo også. Når man var 20 var det hende den lille tynde, ikke. (...) Jeg følger med. 

(…) For nu er jeg ikke til de der små143.”

När jag formulerade frågor för intervjuerna tänkte jag på hur jag själv hade svarat på dem. 

En sak jag blev förvånad över var att mina intervjupersoner uppfattade sexualitet som något som 

existerar tillsammans med en partner. För mig är den först och främst personlig och har inte med en  

partner att göra. C säger det rakt ut:

”Der er jo to til sex. Hvis det skal være godt. Så skal der være mindst to144”.

140 Bilaga, kvinnor s. 14
141 Bilaga, kvinnor s. 14
142 Bilaga, män s. 12
143 Bilaga, män s. 13
144 Bilaga, män s. 12
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N uttrycker dock att sexualitet inte behöver ha med en annan person att göra:

”Men, altså jeg kan stadigvæk godt lige at tage noget lækkert undertøj og sådan. (...) Og det er jo en del af noget  

seksuelt eller hvad man skal sige, altså, så på den måde145.”

Kroppens  förändringar,  observerar  jag,  påverkar  kvinnorna  mer  än  vad  de  gör  männen. 

Könsmognaden i form av menstruation, och möjligheten att bli gravid, tas upp av kvinnorna, medan 

männen inte reflekterar över sin könsmognad. E kommenterar dock på ett motstånd till lukten av 

man när han var pojke:

”Så havde jeg, havde det meget dårligt fordi det lugtede simpelthen så voldsomt af mænd146”.

Blaakilde påpekar att det är svårt att urskilja förändringar som har biologi som orsak eller 

som  har  kulturella,  sociala  eller  samhällsmässiga  orsaker.  Som  jag  nämnt  tidigare  i  avsnittet 

”avgränsningar” är jag inte kunnig inom det biologiska området och vill därför inte gå in på de 

eventuella effekter som biologin har. Det betyder inte att jag inte är medveten om att det inverkar,  

men jag är också övertygad om att skillnaderna har fler än en orsak. Att kvinnor påverkas mer av 

kroppens förändringar kopplar jag till  Youngs teorier om att män och kvinnor har olika sätt att 

uppfatta sig själva. Kvinnor ser generellt sig själva som både objekt och subjekt, enligt Young, och 

är därför mer  upptagna av hur deras kroppar förändras. Männen är först och främst subjekt och är 

därför inte så upptagna av sina egna kroppsliga förändringar. Att sexualiteten är viktigare för män 

än för kvinnor menar jag är en diskurs som finns i Danmark idag, både för yngre och äldre.

5.3 De andra
Det vi säger om de andra säger mycket om oss själva. Det finns normer som vi sluter samman 

kring. Här försöker jag se på de gemenskaper som intervjugrupperna slöt samman kring genom att  

se på vilka de tar avstånd ifrån och talar om som ”de andra”.

Det motsatta könet är en grupp som tydligt bildar ”de andra” och deras kön ger en känsla av 

gemenskap. Exempelvis tar N upp att män oftare börjar om med en ny ung kvinna och L känner en 

stark gemenskap med kvinnor i hela världen när hon blir mor. L säger:

”Og senere hende så har jeg tænkt at det inkluderede mig fra at være meget ung og maskulin, så inkluderede det  

mig ligesom i et større kvindefællesskab som også breder sig ud til andre verdensdele147.”

Männen säger att de i motsats till kvinnor, inte har något emot att bli sedda som objekt. 

Sexualiteten är något E jämför med andra mäns icke helt fungerande sexualitet. Det står i motsats 

145 Bilaga, kvinnor s. 15
146 Bilaga, män s. 6
147 Bilaga, kvinnor s. 6
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till deras egna fullt fungerande sexualitet:

”På den anden side ved vi jo sikkert allesammen at der er mange der har problemer. At seksualiteten er gået til nul.  

Men hvis det handler om os fire der er tilstede her...”

Han gör kopplingen tydligare genom att säga ”ved vi jo sikkert”. Det är ett sätt att skapa en ”Sara 

Ahmed – soffa”, som är skön att sjunka ner i men obehaglig att sätta sig utanför. E ställer soffan på 

plats och det är bara att välja att göra sig bekväm i den eller att protestera. Jag vet inte om det var en 

soffa som passade de närvarandes kroppar, men det var ingen som sa emot.

Något som kommer upp i diskussionerna är invandrare i Danmark. Där ses invandrarna som 

bärare av gammaldags värden. L talar om klasskillnader: 

”Vi vi siger vi taler om en tyrkisk kvinde på min alder så har hun jo næsten oldebørn og har en eller anden  

forventning om at hendes familie skal sørge for hende148.”

E talar om jugoslaver som kan ha problem med att kvinnan tjänar för mycket pengar tex.  

”Jeg kender nogen jugoslaver og tyrker f.eks. som synes det er forfærdeligt pinligt at det ikke er dem der tjener  

penge149.”

Dansk kultur ses här som ha kommit längre vad gäller jämställdhet. J menar också att den danska 

kulturen inte har ett problem med jämställdhet:

”Men  vi  har  jo  heller  ikke  nogen  machokultur  som  de  latinske  lande  eller  Sydeuropa  og  Centraleuropa.  

Vikingeverden har været en helt anden opdeling. Jeg tror aldrig vi har haft et problem150.”

Andra länder kommer gärna upp i frågor om jämställdhet där Danmark ses som bättre.  Som D 

uttrycker det:

”Det var meget mere før i tiden altså hvor... Det der i Frankrig hvor der sidder tre ældre mænd og diskuterer og så 

en meget ung dame151.”

Det är tydligt att intervjupersonerna använder sig av andra kulturer och andra länder för att tala om 

att  det  är  bättre  i  Danmark.  Vad  det  gäller  jämställdhet  blir  det  i  männens  fall  aldrig  någon 

diskussion om dagen situation, utan diskussionen hamnar i utlandet, hos invandrare eller i en annan 

tid. Men andra länder används även för att förtydliga att vi har samma problematik i Danmark. Här 

blir jämförelsen med ett annat land ett förtydligande av ett fenomen som finns i Danmark men 

kanske inte lika tydligt. E säger: 

148 Bilaga, kvinnor s. 11
149 Bilaga, män s. 14-15
150 Bilaga, män s. 15
151 Bilaga, män s. 16
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”Ja det er det åbenbart. Altså at vi deler os. Selv om vi ikke har et kastesystem ligesom i Indien f.eks. så har vi det 

altså alligevel152.”

Att tala om de andra kan således både användas för att få avstånd till ett ämne, men även för 

att tydliggöra en liknande problematik. Det är svårt att se det man själv lever i, och därför kan en 

liknelse från något främmande göra det tydligt.

5.4 Motstånd till de givna genusformerna

För den som inte känner sig bekväm i den normerande soffan märks kroppen tydligt som en kropp, 

säger Ahmed153. Att gå utanför normerna upplevs som att  vara olydig. I det här avsnittet kommer 

jag att ta upp det som jag har sett i intervjuerna, att det finns ett motstånd till de givna könsrollerna 

och genusformerna. När Ahmeds soffa inte passar de intervjuade ger de uttryck för ett motstånd till 

den givna platsen. N har aldrig känt att hon passat in i sin feminina roll:

”(…) Jeg har altid følt mig maskulin indeni selvom folk siger jeg er meget feminin. Efter hånden er jeg også  

blevet mere feminin. Men egentlig har jeg følt mig sådan meget maskulin154. 

Men N är en kvinna som, enligt Butlers teorier, är ett kön som hör ihop med att vara feminin155. 

Därför blir hennes kvinnlighet något positivt, som sammanflätar hennes kön och hennes utstrålning 

som feminin på ett naturligt sätt. De kommentarer hon har fått är jag övertygad om är menade som 

komplimanger. Men eftersom N inte känner sig feminin blir den tillgängliga soffan obekväm för 

hennes kropp. Det är här tydligt att N har en kropp som ger signaler om att hon är feminin, och det  

kvinnliga könet könet står i motsättning till det manliga och maskuliniteten.

När vi diskuterar filmen ”Kom” som intervjupersonerna såg på tillsammans uttrycker D en 

irritation över att det ska vara mannen som ska bjuda upp till dans:

”Det er til fester man har været på, hvorfor fanden at det ikke er pigerne der kommer op og ligesom siger: ”har du  

lyst til at danse”.  Jeg har altid følt at det var fuldstændig latterlig at man skulle. Derfor har jeg også sagt at jeg  

gider ikke danse, de kan kræftemde komme til mig156.”

D tycker det vore mer naturligt att det vore kvinnorna som bjöd upp. Han vill själv inte ha den 

rollen han blir tilldelad, men vill å andra sidan heller inte helt upplösa rollerna, utan byta runt på 

dem.

152 Bilaga, män s. 8
153 Ahmed  (2004) s. 148
154 Bilaga, kvinnor s. 5
155 Rosenberg (2005) s. 10
156 Bilaga, män s. 17
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L har brutit med normerna omkring hennes ålder och var hon var i livet:

”Ja, og går i  hvide arbejderbukser og ligesom blænder lidt på det der med hvad jeg kan, men det kan jeg i  

virkeligheden ikke mere.  Jo, jeg tror at andre opfatter mig yngre. Det har også den historie at jeg altid er blevet 

opfattet yngre157.”

L har även brutit genusrollerna genom att vara hantverkare som är ett typiskt maskulint yrke. Och 

även om L var glad över sitt val som kvinna i ett mansdominerat yrke var det viktigt för henne att  

vara en del av kvinnogemenskapen:

”Nu havde jeg ligesom prøvet at mase mig ind på mændenes område, men svendeprøven det var jo småting i  

forhold til kvindeprøve (vi griner). Det var jo det jeg alre nødigts ville dumpe i. Når det kom til stykket. Det var  

ikke den konkurrence med mændene, den var jo et blålys i virkeligheden, men den store konkurrence i forhold til  

at anerkende min egen fødedygtighed158.”

Det  är  intressant  att  det  för  L  är  viktigare  att  hon  inte  misslyckas  med  att  bli  en  del  av 

kvinnogemenskapen. Även om hon väljer ett maskulint yrke och också väljer bort omsorg som ett 

typiskt kvinnogöra,  så upplever hon sig ändå starkt som en kvinna.  Att komma in på männens 

område blir en vinst, men inte det hon identifierar sig med.

157 Bilaga, kvinnor s. 5
158 Bilaga kvinnor s. 6-7
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6. Sammanfattning

I detta avsnitt kommer jag att sammanfatta min analys och försöka svara på mina frågeställningar.  

Uppsatsens  första  frågeställning  är  vilka  slags  relationer  det  finns  mellan  en  människas 

kroppsuppfattning och en maktordning.

Genom  Ahmed  och  Focault  har  jag,  i  stycket  om  kroppsdefinition,  kunnat  se  att 

maktstrukturer som formar kroppar i restriktioner även ger information om hur vi ska tolka andra, 

och sätter dem i en diskurs. Kontexten menar jag är allt avgörande i tolkningen av andras kroppar.

Jag  har  i  uppsatsen  upptäckt  att  den  manliga  gruppen  oftare  har  använt  sig  av 

försvarsmekanismer,  där  männen  är  väldigt  måna  om att  tala  om att  de  inte  har  märkt  någon 

åldersberoende förändring i kroppen. Kvinnorna tar upp de att de är fastlåsta och talar mer om de 

negativa konsekvenserna av att bli äldre. Detta kan bero på att de blir mer fastlåsta, eller att de är 

bättre att tala om det. Männen uttrycker en större grad av att själva kunna välja sin position. När det  

gäller objektifiering ger D kvinnorna ansvaret för att de blir objektifierade. Detta menar jag tyder på 

att männen upplever sig ha mer valmöjligheter än kvinnor gör, och det tyder i sin tur på att kvinnor 

är  mer  fastlåsta  än  män  och  därmed  blir  mer  påverkade  av  åldrandets  negativa  diskurs,  som 

Blaakilde även påpekar159. Jag vill säga att det är en anledning till att männen gör motstånd till 

uppfattningen om att  att  deras  kroppar är slitna eller  att  deras sexualitet  ska ha ändrats.  Enligt 

Butlers teorier hör nämligen maskulinitet ihop med det manliga könet160.

Det är tydligt att övergångsåldern ses som något negativt, i alla fall hos två av kvinnorna, 

medan förändringar som händer vid graviditet inte uppfattas som något negativt. Det är, som jag sett 

i  analysen,  inte p.g.a. autonomiteten i  sig, men att den är autonom på ett  sätt som de upplever  

negativt, som gör att kroppen känns främmande. Det kan bero på diskursen om fertilitet som en 

viktig del av kvinnligheten, och därmed blir den negativa känslan förknippad med övergångsåldern 

en kamp för att bevara sitt kvinnliga kön.

Youngs teorier om könens olika rörelsemönster menar jag bygger på hur diskurserna om 

könen ser ut. Jag har iakttagit att ålder kan innebära att man kan bryta med en del diskurser som jag 

anser är gällande vid ung ålder. När kvinnorna talar om att passa barn som något de tyckte var 

159 Blaakilde (1999) s. 105 - 112
160 Rosenberg (2005) s. 10
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långtråkigt bryter de med diskursen om moderliga kvinnan och de kan skratta åt det. Kvinnornas 

yttrande är även ett exempel på Tornstams teorier om gerotranscendens, som jag har sett mycket av 

i intervjuerna.

Jag har använt Skeggs teorier för att finna att objektifiering är en inskription som läses in i 

den kvinnligt könade kroppen, som en personlig egenskap. Objektifiering blir en egenskap som är 

en mobil resurs för män och en begränsing för kvinnor. Är subjektspositionen då också en kroppslig 

inskription? Männen talar om sig själva i rollen av jägare, den handlande, och känner igen sig i det. 

Det  tyder  på  att  deras  manligt  könade  kroppar  förväntas  vara  subjekt.  Kvinnorna  är  mer 

betänksamma i hela frågan om objekt och subjekt och kan inte se klart hur det står till, om de själva 

är objekt utan att vilja det. Det är intressant, tycker jag, att männen samtidigt som de ger kvinnorna  

en naturlig objekt-roll,  menar  de att  kvinnorna själva är  skyldiga till  den rollen.  I  den manliga 

gruppen uttalas även att kvinnor bara kan välja att se objektifieringen som något positivt. Eftersom 

det hör till det kvinnliga könet att vara objektifierad finns det för kvinnorna endast möjligheterna att 

skylla sig själva, eller att välja bort kvinnligheten, och därmed objekt-positionen.

Något jag upptäckte är att  det att  tala om ”de andra” inte nödvändigtvis handlar om att 

upphöja sig själv. Jag kan se att ”de andra” även används för att  förtydliga hur det är hos oss. 

Blaakilde  menar  att  man  oftast  sammankopplar  ”de  andra”  till  människor  till  lägre  värderade 

egenskaper161. I intervjuerna har andra kulturer, invandrare och det motsatta könet varit de som fått 

identifierats som ”de andra”.I jämställdhetsfrågor har andra kulturer varit ett sätt att slippa reflektera 

över den egna kulturen.

I förhållande till min andra frågeställning om hur kroppsuppfattningen förändras med tiden, i 

förhållande till kön och ålder, är den största förändring jag kan se som har med ålder att göra att de 

upplever sig ha större självförtroende och de tar mer plats. Jag kan se att Tornstams undersökningar  

om  äldre  människors  större  välbefinnande,  stämmer  överens  med  min  uppsats  undersökning. 

Gerotranscendensen är tydlig hos både grupperna och uttrycks genom att de talar om att de tar mer 

plats, de följer sin egna vilja mer och kan bryta normerna om den moderliga kvinnan. Jag vill mena  

att transcendens bryter mot den rådande diskursen om ålderdom som något negativt, samtidigt som 

jag uppfattar Tornstams beskrivning av gerotranscendence som en stereotyp av den kloka gamla 

människan. Tornstam menar att gerotranscendensen har bidragit till den negativa sterotypbilden av 

äldre162. Men när Tornstam själv påstår att hans teorier är universella och naturliga, skapar han en ny 

161 Blaakilde (1999) s.90
162 Tornstam, Lars (2007 ) Stereotypes of Old People Persist. I: International journal of ageing and later life. Volym 2, 
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stereotyp.  Det verkar som om Tornstam hellre vill ha en positiv stereotyp än en negativ, men jag 

menar att alla stereotyper är något som bör försöka undvikas, eftersom sterotyper alltid för med sig 

en uteslutning. Man skapar med en sterotyp en ny ”Ahmed – soffa”, som passar några men inte 

andra.

Jag har upptäckt  att  kvinnorna hade ett  mer politiskt förhållningssätt  till  mina frågor än 

männen. Detta tror jag beror på att kvinnorna är mer fostrade i att tänka politiskt eftersom att de har 

varit med i kvinnogrupper i en tid då kvinnors jämställdhet var i fokus. Jag menar även att det beror 

på  att  männen  har  en  större  valmöjlighet,  som  jag  har  sett  i  frågan  om objekt/subjekt  och  i  

arbetssituationen där kvinnor känner sig mer fastlåsta.

issue 1. s. 3

36



Kristina Murdin C-uppsats 2010

7. Avslutande diskussion

Det  är  som om man  borde  skriva  ännu uppsats,  efter  att  man  skrivit  en  uppsats.  Efter  att  ha 

analyserat  mitt  material  kan  jag  se  att  det  hade  varit  intressant  att  se  på  de  biologiska  och 

hormonella förändringar i kroppen. Jag önskar i efterhand att jag hade satt mig in i den biologiska 

biten för att ha kunnat ta med den i min analys. Nu saknas den delen i min uppsats. Det är ett ämne 

för framtida forskning, som jag gärna hade tagit del i. Exempelvis tycker jag att det som kommit 

upp i intervjuerna om övergångsåldern och könsmognaden hade varit spännande att fördjupa mig i.

Även  om jag  har  använt  mig  av  en  så  liten  grupp människor  och  inte  kan  säga  något 

generellt om människor i övrigt, så vill jag påstå att jag kan säga något om den diskurs vi lever i och 

som mina intervjupersoner förhåller sig till. På det sättet säger jag något generellt om människor i  

den åldern. Jag säger att det finns diskurser som människor i den åldersgruppen måste förhålla sig 

till. Sedan är det väldigt olika hur människor förhåller sig till det, och det finns så klart även andra  

diskurser och motstånd till dem än de jag har tagit upp.

Intervjuerna  var  gjorda  av mig,  en  vit  kvinna,  med en kropp som även den berättar  en 

historia.  Detta  har  självfallet  påverkat  intervjuerna.  Jag  upplevde  att  kvinnorna  talade  mer  om 

känsliga ämnen och att de blottade sig mer än männen. Det tror jag beror på att jag är kvinna och att  

det kan vara lättare för kvinnor att prata med mig som är samma kön. Det har också något att göra 

med gruppdynamiken, och det är här som fokusgrupper kan ha sina nackdelar. Det är också olika 

hur personer passar ihop och vilket tillit de får för varandra när de inte känner varandra. Det kan 

vara svårare att komma in på känsliga ämnen när det finns andra närvande som kan bedöma en. 

Därför kan jag se att  det hade varit  en fördel  att  komplettera  fokusgrupperna med individuella 

djupintervjuer.

När vi talade om sexualitet talade intervjupersonerna huvudsakligen om sexuella aktiviteter 

med  en  partner.  De  ser  sexualitet  som  något  gemensamt,  medan  det  för  mig  är  något  djupt 

personligt. Jag blir nyfiken på att undersöka vad det är som gör att de har den här uppfattningen och 

vilka  olika  uppfattningar  det  finns  om sexualitet  som individuell  eller  något  som handlar  om 

partner/s.
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