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ABSTRACT 
Thonäng, M. 2015. Det sexualiserade offentliga stadsrummet – En djupstudie av individers upplevelser. 
Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Masteruppsats i kulturgeografi 30 hp, VT15.  
  
I det offentliga stadsrummet finns en stor mängd reklam som visar avkläda kvinnokroppar och som ofta anspelar 
på sexualitet. Detta kallas för det offentliga rummets sexualisering och är en fråga som skär mellan områdena 
politik, juridik och näringsliv och frågan har debatterats under flera årtionden. Denna uppsats ämnar undersöka 
hur individer upplever och förhåller sig till reklamens framställning av kroppen, hur stadsrummet upplevs som 
en följd av reklamen och på vilket sätt det sexualiserade offentliga rummet förstås ur ett maktperspektiv. För att 
studera detta har metoderna livsvärldsintervju, promenadintervju och fotoelicitering kombinerats. Av 
undersökningens resultat framkom det att reklamen uppfattas framställa en synnerligen homogen kropp – något 
som studiens respondenter upplevde som negativt då de ständigt behövde förhålla sig till detta ideal. 
Stadsrummet upplevs som en plats där man känner att man blir bedömd. Det sexualiserade offentliga 
stadsrummet genomsyras av flera maktdimensioner såsom vithetsnormen och heteronormen och där den fysiska 
miljön och reklamen fungerar som maktfaktorer.    
 
Keywords: sexualisering, offentligt rum, makt, reklam, kropp.    
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1 INLEDNING 
	  

1.1 Det sexualiserade offentliga rummet  
Det offentliga stadsrummet är fyllt av kroppar. Unga, gamla, vita, icke-vita, smala och stora 
kroppar. Kroppar med funktionsvariationer. Utarbetade och fysiskt starka kroppar. 
Stadsrummet är också fyllt av bilder på kroppar – i form av reklam. Varje dag nås en individ 
av stora mängder reklambudskap (Indikat Media, 2014). En del av dessa möter man i staden. 
Reklam som visar lättklädda kroppar och som kan anspela på sexualitet har på senare tid 
intagit det offentliga stadsrummet (Göransson, 2012). Att varje dag se reklambilder på 
kroppar får effekter på människor (SOU 2008:5). Men hur upplevs det sexualiserade 
offentliga rummet av individer? Hur känns det att ständigt vara omgiven av storskaliga bilder 
som indirekt talar om hur jag bör se ut? Påverkar det sexualiserade offentliga rummet 
måendet? Och på vilket sätt går det att betrakta det som ett uttryck för makt?     
	  
Förutom att vara en individuell upplevelse, är sexualisering av det offentliga rummet en 
politisk fråga som har engagerat och berört politiker, debattörer och opinionsbildare i närmare 
30 år. Frågan om sexualisering av det offentliga rummet var under 2003 en del av regeringens 
jämställdhetsarbete. Dåvarande regering uttryckte en oro över att sexualiseringen av kvinnors 
kroppar används som marknadsföringsknep av kommersiella aktörer, att denna sexualisering 
gör anspråk på allt mer utrymme samt hotar jämställdheten. Regeringen varnar också för att 
en ständig exponering inför bilder på sexualiserade kroppar bidrar till en normalisering och en 
eventuell fara för avtrubbning, eftersom risken finns att människor slutar att reagera på 
kränkande reklam och könsförtryck (SOU 2008:5). År 2005 beslutade den dåvarande 
regeringen att ge 2,5 miljoner kronor till 15 olika organisationer och föreningar som på olika 
sätt arbetar och driver frågan om sexualisering av det offentliga rummet. Jens Orback, 
dåvarande jämställdhetsminister, uttalade sig om att sexistisk reklam begränsar 
handlingsutrymmet och livsutrymmet för främst flickor och unga kvinnor (gu.se). Sedan 
1990-talet har ett flertal motioner på temat skrivits (Hägg, 2006; Schörling, 1991). 
Socialdemokraternas Carina Ohlsson (2014) skriver följande i den senaste motionen: 
”Onaturliga skönhetsideal och objektifiering av kvinnor i reklam skapar en snedvriden 
kroppsbild, låg självkänsla och dålig självbild som leder till utbredd psykisk ohälsa och 
ätstörningar.” Inför riksdagsvalet 2014 var det flera partier inom vänsterblocket som tillskrev 
en problematik till sexualiseringen av det offentliga rummet. Feministiskt initiativ beskriver 
det som ett demokratiproblem, Socialdemokraterna som ett folkhälsoproblem och Miljöpartiet 
betraktar den som en bidragande faktor till psykisk ohälsa bland unga (feministisktinitiativ.se; 
socialdemokraterna.se; Miljöpartiet, 2014, s. 14). 
 
Ett av de senaste inläggen i debatten om det sexualiserade offentliga rummet är Sveriges 
Kvinnolobbys reklamkampanj Reklamera från hösten 2014. Reklamkampanjen finansierades 
genom crowdfunding och initierades av organisationerna Sveriges Kvinnolobby och det 
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mediekritiska nätverket Allt är möjligt. Under oktober månad kunde de som reste med 
Stockholms tunnelbana mötas av annonser med följande budskap: ”Utrymme reserverat för 
naken, retuscherad tjej”, ”Du är ful, du är fel, du är fet, köp något” eller ”Där står du och 
matas med budskap om allt som är fel med din kropp”. Bredvid följde en text om hur sexistisk 
reklam får kvinnor att må dåligt, vilket kan leda till en vilja att förändra den egna kroppen 
(Sveriges Kvinnolobby, 2014). Resenärerna uppmanades till handling genom att fotografera 
sexistisk reklam och dela bilden på sociala medier under hashtagen ”reklamera” och på så sätt 
reklamera reklamen. Syftet med Reklamera var att verka för en lagstiftning mot sexistisk och 
könsdiskriminerande reklam och ett försök till att utöva påtryckning gentemot politiker, 
företag och reklambranschen (Sveriges Kvinnolobby, 2014). Utöver reklamkampanjen 
genomförde Kvinnolobbyn en enkätundersökning under perioden maj till augusti 2013, där 
över 1000 fullständiga svar inkom. I studien deltog män och kvinnor i åldersgruppen 13-30 år.  
En av enkätundersökningens frågor var: ”Har reklam någonsin fått dig att vilja ändra på 
någonting hos dig själv?”. Över åttio procent av andelen kvinnor som deltog i 
enkätundersökningen svarade ja (Egonson, 2013). Enkätundersökningen bygger dock inte på 
slumpmässigt urval och rapporterar vare sig om urval eller bortfall, vilket gjort att den blivit 
kritiserad för att inte vara vetenskaplig och inte heller vara generaliserbar i den utsträckning 
som Kvinnolobbyn hävdar (Medierna i P1, 2014). Trots att undersökningen inte skett inom 
vetenskapens ramar kastar den ljus över ett problem, nämligen att reklam påverkar unga 
kvinnor. 
 
Så: hur upplever individer det sexualiserade offentliga stadsrummet? Frågan verkar ännu inte 
ha getts ett tillfredställande svar. Frågan går rakt in i ett evigt kulturgeografiskt tema, 
nämligen förhållandet mellan människor och den omgivande miljön, mellan människor och 
staden och mellan kropp och rum. Frågan är även central för feministiska studier. I denna 
uppsats gör jag ett försök att besvara frågan.   
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka sexualiseringen av det offentliga stadsrummet ur 
ett individperspektiv. Med utgångspunkt i tidigare feministisk-geografisk forskning ämnar jag 
att besvara följande frågeställningar:   
 

- Hur upplever och förhåller sig individer till reklamens framställning av kroppen?  
- Hur förstår och upplever individer stadsrummet som en följd av denna reklam?  
- Hur kan sexualiseringen av det offentliga stadsrummet förstås ur ett maktperspektiv? 

 

1.3 Könsdiskriminerande reklam – en närliggande fråga 
Sexualisering av det offentliga rummet 1  angränsar till den juridiska frågan om 
könsdiskriminerande reklam. Könsdiskriminerande reklam skär mellan områden som juridik, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 En närmare förklaring till sexualiseringsbegreppet ges i kapitel 3.2 
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politik och näringsliv. Då frågan om könsdiskriminerande reklam ligger nära frågan om 
sexualiseringen av det offentliga rummet och ofta överlappar varandra ges här en kort 
redogörelse för vad könsdiskriminerande reklam innebär och hur den har diskuterats i den 
offentliga debatten de senaste åren.  
 

1.3.1 Definition 
Nationalencyklopedin definierar könsdiskriminerande reklam som ”reklam som förutsätter 
könsfördomar och könsroller och ofta har en sexuell anstrykning” (NE 2015). Den definition 
av könsdiskriminerande reklam som är etablerad i och används av näringslivets system för 
egenåtgärder säger att könsdiskriminerande reklam är den typ av framställning som beskriver 
kvinnor eller män på ett sätt som varken är förenligt med kravet på mänsklig värdighet eller 
med principen om enskilda individers lika rättigheter och värde oavsett kön. 
Könsdiskriminerande reklam schabloniserar personlighetsdrag, utseende, färdigheter och 
sociala roller inom familjen och arbetslivet hos det ena könet. Detta på ett sätt som kan 
motverka samhällets grundläggande målsättning om jämställdhet (SOU 2008:5). 
Könsdiskriminerande reklam delas in i två undergrupper, sexistisk reklam och 
schabloniserande reklam. Reklam som är sexistisk framställer kvinnor och män som sexobjekt 
medan den schabloniserande reklamen har en förlegad syn på könsroller vilket gör att den 
framställer kvinnor och män på ett nedvärderande sätt (SOU 2008:5).  
 

1.3.2 Debatten i Sverige de senaste åren och dess aktörer 
Idag är Sverige det enda landet i Norden som inte har någon lagstiftning mot 
könsdiskriminerande reklam. År 2006 tog regeringen beslut om att tillsätta en utredning med 
syfte att kartlägga omfattningen och utvecklingen av könsdiskriminerande reklam i Sverige. 
Utredningen skulle också lämna ett förslag till hur lagstiftning mot denna form av reklam 
skulle kunna se ut samt vilka fördelar och nackdelar lagförslaget förde med sig (SOU 2008:5). 
År 2008 överlämnade utredningen sitt betänkande. Dåvarande jämställdhetsminister Nyamko 
Sabuni valde att inte gå vidare med utredningens förslag eftersom det ansågs strida mot 
yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. Jämställdhetsministern menade att 
hon inte ville inskränka de grundläggande mänskliga friheterna och rättigheterna till förmån 
för en ny lagstiftning (regeringen.se). Även Birgitta Ohlsson, vid tidpunkten ordförande för 
Liberala Kvinnor, dömde ut en lagstiftning eftersom hon ansåg att ”Sexistisk reklam är 
korkad, inte kriminell. Jag tror mer på kaxig konsumentmakt och tuff självsanering från 
näringslivet än stelbent lagstiftning” (Dagens Nyheter, 2008). Utredningen gjorde den 
samlade bedömningen att den könsdiskriminerande reklamen fortsätter att öka i omfattning 
och att den mest effektiva åtgärden för att motverka denna typ av reklam är en ny lagstiftning 
(SOU 2008:5). En strategi för att motverka könsdiskriminerande reklam som inte inkluderar 
lagstiftning har initierats i Rom, Italien. Från och med mars 2015 har staden beslutat om en ny 
reklamkod. Hädanefter kommer inget annonsutrymme i staden att säljas till företag som 
använder sig av kvinnokroppen på ett objektifierande och sexistiskt sätt (ANSA, 2015). I São 
Paulo, Brasilien, finns ett annat angreppssätt gentemot reklamen. År 2007 blev São Paulo den 
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första icke-kommunistiska staden i världen att förbjuda utomhusreklam, detta med syftet att 
minska ”visuella föroreningar” (Tuvhag, 2012). 
 
Grundläggande reglering av reklam och annan marknadsföring återfinns i 
marknadsföringslagen. Marknadsföringslagen ska gynna näringslivets och konsumenters 
intressen i samband med marknadsföring av produkter. Samtidigt ska marknadsföringslagen 
motverka den typ av marknadsföring som anses som otillbörlig mot konsumenter och 
näringsliv. Marknadsdomstolen fastslog i ett avgörande från 1976 att marknadsföringslagen 
inte innefattar könsdiskriminerande reklam. Detta på grund av att könsdiskriminerande 
reklam är kränkande mot människor i egenskap av kön och inte i egenskap av konsument. 
Anledningen till att könsdiskriminerande reklamen därför inte omfattas av lagen är för att 
lagen ska skydda människor i egenskap av konsumenter och inte i egenskap av kön (SOU 
2008:5).  
 
Andra betydande aktörer som arbetat med frågor rörande könsdiskriminerande reklam är 
Konsumentverket, International Chamber of Commerce och Reklamombudsmannen. Dessa 
aktörer har olika funktioner såsom opinionsbildning och självreglering inom näringslivet. 
Konsumentverket har varit under lång tid arbetat med påverkansarbete och debatt i frågan om 
könsdiskriminerande reklam. Redan under slutet av 1980-talet började Konsumentverket ge ut 
debattskrifter och rapporter på temat. Rapporten Könsdiskriminerande reklam – nu ska den 
bort! från 1988 konstaterar att ”Könsdiskriminering i reklam är en form av oacceptabel 
kommersiell påverkan” (Konsumentverket, 1988, s. 54). Vidare fastslår Konsumentverket att 
könsdiskriminerande reklam även är ett hinder för jämställdhet (1988). Under 1990-talet 
fortsatte Konsumentverket att ge ut debattmaterial för att belysa reklamens objektifiering och 
idealiserandet av smala kvinnokroppar (Gustafsson 1992; Gustafsson 1994).  
	  
International Chamber of Commerce (Internationella Handelskammaren), ICC, är 
näringslivets världsorganisation. Organisationen gav ut sin första reklamkod 1937, med syftet 
att erbjuda ett regelverk för kommunikation och kreativitet. ICC:s reklamkod ska säkerställa 
att reklam är vederhäftig, laglig, hederlig och fri från stötande inslag. Idag är ICC:s 
reklamkoder en global referenspunkt för vad som anses vara ansvarfull 
marknadskommunikation. Reklamkoden bygger på självreglering och egenåtgärder inom 
näringslivet vilket gör att organisationen inte förespråkar lagstiftning inom området (ICC, 
2011).   
 
Reklamombudsmannen är en stiftelse som initierades av Sveriges Annonsörer och 
Näringslivets delegation för marknadsrätt och baseras på självreglering inom näringslivet. 
Detta kan inte ses som ett substitut till lagstiftning, utan endast som ett mer flexibelt 
komplement (reklamombudsmanen.org, a). Syftet är att verka för en hög etisk nivå i all 
kommersiell marknadskommunikation som är riktad mot den svenska marknaden 
(reklamombudsmannen.org, b). Reklamombudsmannen utreder därför inte reklam som 
ursprungligen är riktad mot exempelvis en amerikansk marknad men som marknadsförs i 
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Sverige (Englund, 2014). Under 2014 inkom 143 ärenden gällande könsdiskriminerande 
reklam varav 63 fälldes. Både antalet ärenden och antalet fällningar är högst till antalet sedan 
Reklamombudsmannens instiftades 2009 (reklamombudsmannen.org, c). 

1.4 Avgränsningar 
Den här uppsatsen vill bidra till förståelsen av individers upplevelser av det sexualiserade 
offentliga stadsrummet och kommer inte att ta ställning till huruvida en lagstiftning är rätt väg 
att gå för att minska utbredningen av det sexualiserade offentliga stadsrummet. Frågan 
kommer dock att beröras i uppsatsens slutdiskussion som en del av problematiseringen av 
ämnet, men är inte uppsatsens huvudfråga då uppsatsen inte är lösningsorienterad. Uppsatsen 
avgränsas även geografiskt. Även om det offentliga stadsrummets sexualisering förekommer 
på en global nivå kommer studien ta sin utgångspunkt i staden Uppsala, med invånarantalet 
205 000 (uppsala.se, 2014). Uppsala kommer därför inte att jämföras med andra städer 
eftersom uppsatsens fokus är hur individer förstår, upplever och förhåller sig till det offentliga 
rummets sexualisering vilket gör att fler städer inte behövs för jämförande exempel, då 
förekomsten av reklam i stadskärnorna antas vara liknande i svenska städer. Att jämföra med 
fler städer skulle kunna resultera i att frågan får karaktären av att vara något som går att mäta. 
Uppsatsen kom även att få en demografisk avgränsning. Denna avgränsning var inte avsiktlig 
utan avgjordes av de svar som kom in när respondenter eftersöktes. Den demografiska 
avgränsningen för denna studie är därför vita, studerande kvinnor i åldersspannet 20-26 utan 
synliga funktionsnedsättningar. 

1.5 Positionering: feministisk geografi 
Denna uppsats positionerar sig i fältet för feministisk kulturgeografi. Detta forskningsfält 
växte fram på 1970-talet i takt med andra vågens feminism2 (McDowell och Sharp, 1999). 
Utgångspunkten för feministisk geografi är hur genus3 genomsyrar vardagslivet. Avstamp 
togs i insikten om att kvinnors erfarenheter som strukturerar den egna upplevelsen av världen 
är skapade i en kontext som är starkt präglad av en könsmaktsordning (Johnston och Sidaway, 
2004). Genus är därmed något som påverkar och reflekterar de rumsliga strukturerna i 
samhället (McDowell och Sharp, 1999). Gillian Rose, en av den feministiska geografins 
tidiga företrädare, menar att geografin länge var en mansdominerad disciplin vilket gjorde att 
kvinnor blev marginaliserade i den geografiska kunskapsproduktionen, både som skapare av 
kunskap och som kunskapens subjekt. Feministiska geografer har länge argumenterat för att 
disciplinens manliga dominans har fått konsekvenser. Konsekvenserna består i vad som har 
kommit att betraktas som legitim kunskap och vilka som har möjlighet att producera den 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Feminismen brukar delas in i tre faser: första, andra och tredje vågen. Kortfattat handlar första vågens 
feminism om kampen för rösträtt och lika rätt inför lagen, andra vågens feminism om social och ekonomisk 
jämlikhet mellan könen och den tredje vågens feminism öppnar upp för kritiska frågor om genus och sexualitet. 
Andra och tredje vågens feminism ska varken ses som isolerade från varandra eller som avslutade (McDowell 
och Sharp, 1999). 
3	  Genus är en översättning av engelskan gender och syftar på det sociokulturella könet. Det sociokulturella könet 
(genus) är separerat från det biologiska könet (kön), vilket motsvarar engelskans sex (Lykke, 2009, s. 9).  
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(Rose, 1993). Den feministiska geografin kan betraktas både som en subdisciplin men också 
som en rörelse som omformade disciplinen i stort. Under 1980-talet började feministiska 
geografer att röra sig bort från kategorierna genus och klass och istället intressera sig för 
skillnader. Fler analysverktyg tillkom och hur genus konstruerades började nu betraktas 
utifrån fler axlar, till exempel ras, etnicitet, ålder, sexualitet, nationalitet, funktion och 
religion. Med detta följde fler teoretiska utgångspunkter som postkolonialism, 
poststrukturalism, queerteori och psykoanalys (Gregory m.fl., 2009). Med fler utgångspunkter 
och en större mångfald inom disciplinen är det idag mer korrekt att benämna forskningsfältet 
som feministiska geografier istället för feministiskt geografi (Johnston och Sidaway). Sedan 
1990-talet har den feministiska geografin fått stor institutionell närvaro och är idag ett brett 
forskningsfält (Gregory m.fl., 2009). Forsberg (2003) betraktar den feministiska geografin 
som en hoplänkningsvetenskap. Detta för att intresset och fokus vilar på relationen mellan 
kön och rum, som präglas av olika skalnivåer. Skalnivåerna sträcker sig från den egna 
kroppen till ett globalt perspektiv. På så sätt ”läks” relationen mellan kön och rum samman 
inom den feministiska geografin. Andra forskare inom fältet är Carina Listerborn (2001) som 
bland annat forskat om rädslans geografi och Hille Koskela (2012) som forskar om det 
offentliga rummets könade övervakning.  

1.6 Disposition 
I nästa kapitel följer en genomgång av de metoder som kommer att tillämpas i denna uppsats, 
livsvärldsintervjuer, promenadintervjuer och fotoelicitering. De valda metoderna och 
tillvägagångssättet kommer att beskrivas ingående men även hur urval av respondenter skett, 
vilka etiska överväganden som gjorts och hur materialet tematiserats. Metodkapitlet avslutas 
med en diskussion om källkritik. Kapitel tre presenterar uppsatsens teoretiska ramverk. Det 
första avsnittet handlar om teorier om kroppen som följs av ett avsnitt om sexualisering och 
avslutas med teorier om makt. Resultatet av livsvärldsintervjuerna, promenadintervjuerna och 
fotoelicitering redovisas i kapitel fyra efter tre teman: kropp, stad och makt. I efterföljande 
kapitel kommer undersökningens resultat att analyseras i ljuset av teorin. Uppsatsen avslutas 
med en slutdiskussion, där frågeställningarna besvaras. 
 

2 METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
I detta kapitel följer en redogörelse över valda metoder, där livsvärldsintervju, 
promenadintervju och fotoelicitering beskrivs ingående. Ovan nämnda metoder har valts ut 
efter frågeställningarna. Med hjälp av fotoelicitering närmar jag mig individers förståelse och 
upplevelser av reklamens framställning av kroppen (fråga 1), under en promenadintervju får 
jag tillgång till individers kunskaper och erfarenheter om hur de upplever ett stadsrum som är 
präglat av reklam (fråga 2) och med livsvärldsintervjun kan jag komma nära respondenternas 
upplevelser av exempelvis makt (fråga 3). I efterföljande avsnitt om respondenter och urval 
redovisas hur urvalet gått till och hur det kan påverka materialet och studien. Sedan följer en 
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sektion om de etiska över väganden jag gjort i denna studie. Hur jag har tematiserat, kodat, 
tolkat och analyserat materialet presenteras i påföljande avsnitt. Metodkapitlet avslutas med 
en diskussion om källkritik  
 

2.1 Livsvärldsintervju  
Grunden i en kvalitativ forskningsintervju är att försöka förstå världen från respondenternas 
synvinkel och att ur respondenterna erfarenheter utveckla mening. Den halvstrukturerade 
livsvärldsintervjun kan definieras som en intervju som syftar till att erhålla beskrivningar från 
respondenternas livsvärld, som sedan tolkas av forskaren, där målet med tolkningen är att 
tyda de beskrivna fenomenen. Livsvärldsintervjun har ett fenomenologiskt förhållningssätt i 
den meningen att den försöker förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv. 
Världen ska förstås genom aktörernas ögon och den verklighet som är relevant är den som är 
relevant för aktörerna. Denna intervjuform liknar på många sätt ett vardagssamtal eftersom 
respondenten uppmanas att beskriva upplevelser på ett så fritt sätt som möjligt (Kvale och 
Brinkmann, 2014). 
 
En intervju kan betraktas som en form av samtal. Under intervjuerna valde jag att tillämpa 
Carl Rogers verktyg aktivt lyssnande. Carl Rogers grundade den humanistiska psykologin 
som är en individcentrerad metod som söker förstå individers idéer och tankar istället för att 
leta efter förklaringar. Här riktas uppmärksamheten mot det allmänmänskliga och 
existentiella, istället för mot uppväxten och relationen till föräldrar. Att tillämpa aktivt 
lyssnande visar respondenten att forskaren är närvarande, fokuserad och intresserad. Den mest 
utmärkande samtalsfärdigheten inom aktivt lyssnande är det som kallas för spegling. Att 
spegla betyder att med egna ord återberätta det som respondenten just sagt för att sedan lämna 
tillbaka samma information eller budskap men med en annan formulering (Rautalinko, 2013). 
Att använda denna samtalsfärdighet i intervjusituationer blir fördelaktigt då jag försäkrar mig 
om att jag på ett korrekt sätt har uppfattat vad respondenten sagt eftersom hen kommer att 
korrigera mig om jag har speglat felaktigt, jag kan använda speglingen för att leda in på 
följdfrågor och jag kan även hjälpa respondenten att se sina egna ord i ett annat ljus.   
  
En intervju skiljer sig från vardagssamtalet på så vis att intervjun inte är förutsättningslös och 
att det kan finnas en makthierarki mellan forskare och respondent. Intervjun har till skillnad 
från samtalet alltid ett syfte och en frågeguide har upprättats innan intervjutillfället. 
Frågeguiden fokuserar i huvudsak på större teman men kan innehålla preciserade frågor. 
Frågorna kan med fördel formuleras deskriptivt, till exempel ”vad upplevde du”, ”hur gick det 
till” eller ”hur kändes det” för att på så sätt kunna få spontana och levande beskrivningar av 
upplevelser (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 175).  Efter att en intervju genomförts 
transkriberas den för att sedan analyseras. Intervjuer med en fenomenologisk ansats strävar 
efter att genom människors beskrivning av vad de har upplevt, att komma upplevelsen så nära 
inpå som möjligt. Denna ansats och dess intervjusammanhang skiljer sig från andra analytiska 
ansatser som till exempel diskursanalys, där fokus i intervjusituationen ligger på hur 
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människor uttrycker sig (Kvale och Brinkmann, 2014). Trots att de analytiska ansatserna 
skiljer sig åt är upplevelser och uttryck något som kan vara svårt att åtskilja.  
 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver intervjun som en aktiv process där intervjuaren och 
personen som intervjuas producerar kunskap genom sin relation. Liknande tankegångar hittas 
hos Holstein och Gubrium (1995) som menar att det är i interaktionen mellan forskare och 
respondent som kunskap skapas. Detta medför att respondenten inte ska betraktas som passiv, 
vilket enligt Holstein och Gubrium är vanligt inom forskningen. En passiv syn på 
respondenten gör att hen kan liknas vid en maskin som svarar på intervjufrågor och inte som 
en aktiv medproducent av kunskap (Holstein och Gubrium, 1995).  
 
Kvale och Brinkman (2014) menar att kroppen är en del av en intervjusituation eftersom 
mycket av den kommunikation som sker i en intervju är icke-verbal då den sker med kroppen 
och dess språk och gester. På så vis är kroppen ständigt närvarande i en kvalitativ 
forskningsintervju vilket gör att den måste tillskrivas betydelse inom metoden. Att kroppen 
erkänns som närvarande inom metod och metodologi är något som börjat uppmärksammas 
först på senare tid (Longhurst, Ho och Johnston, 2007). Förutom kroppen så är den 
omgivande fysiska miljön samt det materiella en del av en intervjusituation. Ett exempel där 
den fysiska miljön spelar stor betydelse är när intervjun genomförs gående eller vid 
användandet av metoden gatufenomenologi (Kvale och Brinkmann, 2014). I denna uppsats är 
den omgivande miljön av stor vikt då det blir ett sätt att komma nära respondenternas 
upplevelser av det sexualiserade offentliga stadsrummet. 
 

2.1.1 Tillvägagångssätt 
Det insamlade materialet till denna studie består av nio stycken livsvärldsintervjuer. När en 
kvalitativ studie genomförs med intervjuer som metod är det på förhand svårt att veta hur 
många intervjuer som behöver göras. Därför strävade jag efter att uppnå teoretisk mättnad. 
Teoretisk mättnad innebär att processen med att intervjua respondenter fortlöper till den punkt 
där intervjuerna inte genererar någon ny väsentlig kunskap (Bryman, 2011). Detta upplevde 
jag efter nio intervjuer. Varje intervjusituation varade i cirka två timmar och innehöll tre 
delmoment: livsvärldsintervju, fotoelicitering och promenad, varav livsvärldsintervjun tog 
1.25 timmar – 1.5 timmar. Respondenterna fick välja mötesplats för intervjun vilket gjorde att 
samtliga intervjuer genomfördes på caféer. Innan intervjutillfällena utarbetade jag en 
frågeguide som återfinns i bilaga fyra. För mig var det även viktigt att skapa att flexibelt 
samtal där respondenten själv kände att de kunde lyfta aspekter som är viktiga för dem. 
Därför fanns också en följsamhet och från min sida ett tillmötesgående gentemot 
respondenten gällande i vilken ordning frågeguidens olika teman fortlöpte under intervjuerna.  
	  

2.2 Promenadintervju  
Hur individer upplever sin omgivande miljö beror på en rad olika faktorer, till exempel den 
egna kroppen. Ett sätt att fånga hur individer upplever sin omgivande miljö är genom 
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metoden promenadintervju4 som har sin grund i fenomenologin, eftersom strukturer i en 
individs livsvärld studeras. Kusenbach (2003) menar att upplevelsen av den omgivande 
miljön samt rum och plats betydelse för individens vardagsliv är ett område som från 
fenomenologiskt håll uppmärksammats allt mer på senare tid. Middleton (2011) menar dock 
att promenadintervjun inte är något nytt, utan att mobila metodologier har varit vanligt 
förekommande under en lång tid inom forskningen, till exempel inom beteendegeografin. 
Promenaden som medel för att få kunskap och förstå staden samt att samla in data är således 
vedertaget inom forskningen. Enligt Middleton (2011) var det dock Kusenbach som 
systematiserade och formaliserade promenaden som en metod. Enligt Kusenbach (2003) är 
det möjligt att komma nära strukturen av en individs levda erfarenhet genom att använda sig 
av promenadintervjun. Metoden är en blandning av intervju och etnografisk observation. 
Promenadintervjun görs ofta i stadsmiljöer vilket medför att forskaren kommer nära 
individernas vardagliga levda erfarenhet och betydelsen av den omgivande fysiska miljön.  
Yi´En (2014) menar att insamlandet av berättelser som kommer underifrån, det vill säga från 
gatunivån, kan öppna upp för kritiska reflektioner kring vad som utgör livet i staden. 
Kroppens sinnen, rytmer och material är några av de aspekter som konstituerar individers 
urbana erfarenhet. Yi´En (2014) beskriver dessa aspekter som något som ligger vilande i det 
vardagliga livet eftersom de är så grundligt integrerade med rörelsen i stadsrummet. Att 
promenera i staden innefattar både den fysiska rörelsen men också den mentala då platser i 
staden kan väcka minnen men också främlingskap. Därför menar Yi´En (2014) att 
promenaden är en förkroppsligad praktik. 
 
Att genomföra promenadintervjuer innebär att göra sina respondenter sällskap i naturliga och 
vardagliga sammanhang. Under promenaden så ställer forskaren frågor, lyssnar, observerar 
hur individen rör sig och gör anspråk på rummet samt interagerar med den fysiska miljön. 
Promenadintervjun utvecklades ur det umgänge mellan forskare och respondenter som är 
vanligt inom etnografiska metoder. Vad som skiljer promenadintervjun från umgängesformen 
är att det finns en annan systematik i promenadintervjun, att den ofta innefattar ett större antal 
respondenter och att den är mer utfallsorienterad då det ofta finns ett tydligt mål med 
promenadintervjun. För att få ut samstämmig data genom denna metod är det viktigt att 
forskaren promenerar lika länge med respondenterna samt går ungefär samma sträcka. På så 
sätt får datan bredd och variation men kan förlora djup. Att datan kan mista djup blir först ett 
problem om promenadintervjun är den enda metoden som används i en studie. Genom att 
samla in data som berör samma fenomen men som genereras från olika metoder är enligt 
Kusenbach (2003) alltid fruktsamt, samtidigt som det påverkar validiteten. Promenadintervjun 
är unik eftersom promenaden med respondenten blir en situation där forskaren får omedelbar 
tillgång till respondentens handlingar och praktiker samt erfarenheter som sker i rummet 
(Kusenbach, 2003). Trots att promenadintervjun är ett försök att komma individers vardag så 
nära inpå som möjligt så är inte promenadintervjun en naturlig händelse eftersom individerna 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Denna metod har flera benämningar. Kusenbach (2003) kallar den för go-along, Yi’En (2014) för walking 
ethnography, Kvale och Brinkmann (2014) benämner den som gatufenomenologi och Göransson (2012) kallar 
den för promenadintervju. Jag kommer att använda mig av Göranssons begrepp promenadintervju.  
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sällan har sällskap av en forskare i sin vardag som ställer frågor om den omgivande miljön, 
vilket kan leda till en konstlad situation. Metoden strävar efter att avtäcka det som 
respondenten hade hållit för sig själv om inte forskaren varit närvarande och om situationen 
varit normal och vardaglig, det vill säga känslor, tolkningar och perceptioner. Att hävda att 
promenadintervjun ska komma så nära den vardagliga situationen ter sig paradoxalt, å andra 
sidan är detta oundvikligt, eftersom en intervjusituation varken är normal eller vardaglig för 
individen (Kusenbach, 2003). Ett exempel där promenadintervjun tillämpats i en svensk stad 
är i Michelle Göranssons (2012) avhandling i etnologi, Materialiserade sexualiteter, som 
undersöker hur föreställningar om sexualitet länkas till olika materialiteter såsom kropp, rum 
och ting. Göransson (2012) tar sin utgångspunkt i det materiella och studerar hur rum, kroppar 
och ting konstrueras som heterosexuella eller icke-heterosexuella. Promenadintervjun är 
därför ett viktigt verktyg och ger en unik källa till kunskap eftersom metoden hjälper 
forskaren att komma nära hur individer upplever och förstår och relaterar till det offentliga 
rummet.  
 

2.2.1 Tillvägagångssätt 
Promenadintervjuerna som jag genomförde varade i cirka 30 minuter. Jag promenerade 
samma sträcka med alla respondenter. Den variation som förekom var åt vilket håll 
promenaden gick samt hur många av Uppsalas centrala gallerior som besöktes. Under 
promenadintervjuerna valde jag att inkludera två av Uppsalas gallerior, Forumgallerian och 
S:t Per Gallerian. Detta för att gallerior som är belägna i städers centrala delar är ett vanligt 
inslag i stadsbilden och för att deras användningsområde är blandat, de kan användas för 
shopping, socialt umgänge eller som gångpassager. Trots att gallerior inte strikt kan räknas 
som offentliga platser då de ägs och övervakas av någon samt har begränsade öppettider har 
jag valt att inkludera dessa eftersom de är en del av människors vardag och ett så pass vanligt 
inslag i staden idag. Dessutom är de präglade av konsumtion vilket gör att mycket reklam 
återfinns där. Respondenterna fick inga särskilda instruktioner under promenaden utan jag 
ställde frågor om den reklam vi såg i stadsrummet och vad de tänkte, upplevde och kände. 
Respondenterna berättade även självmant om vad de såg och delade med sig av tankar och 
reflektioner. Promenadintervjuerna skulle kunna betraktas som en förlängning av den 
fenomenologiska livsvärldsintervjun då många teman som berörts under intervjun även 
återupptogs under promenaden. Dock är miljöerna som intervjuerna genomfördes i olika, 
vilket gör att promenadintervjun också kan ses som avskild från livsvärldsintervjun. 
Promenadintervjuerna spelades av praktiska skäl inte in utan efter avslutad intervju fördes 
anteckningar över det som sagts under promenaden. I bilaga fem finns en karta där 
promenadsträckan redovisas. 

2.3 Visuell analys 
Inom samhällsvetenskapliga undersökningar har ett intresse för det visuella börjat växa fram 
(Bryman, 2011). Inkluderandet av bilder eller fotografier i forskningsintervjuer kallas för 
fotoelicitering. Enligt Harper (2002) kan intervjuer som består av bild och ord jämfört med de 
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som bara innehåller ord nå djupare i individers medvetande. Detta har en fysisk förklaring, 
den del av hjärnan som processar visuell information är äldre en den del som tar hand om 
verbal information. Detta medför att en större kapacitet av hjärnan används i de intervjuer där 
ord och bild kombineras vilket medför att dessa intervjuer har kapacitet att utvinna mer 
information och en annan typ av information, jämfört med de intervjusituationer där inga 
bilder används. Det visuella material som är vanligt att använda i fotoelicitering är fotografier, 
målningar, tecknade bilder och reklambilder. Rose (2011) menar att bilder är visuella 
representationer som ofta bär på visioner om sociala kategorier som kön, ras, klass, sexualitet 
och funktion. På så sätt är visuella representationer medskapare till social inkludering och 
exkludering. När bilder tolkas är det viktigt att ha i åtanke att själva seendet, hur bilden 
uppfattas, är historiskt, socialt och kulturellt präglat. Det finns således inget neutralt sätt att 
tolka bilder på. Rose (2001) använder sig av Donna Haraways (1988) resonemang om 
seendets position. Haraway (1988) menar att seendet hör ihop med den egna positionen som i 
sin tur är präglad av vilka privilegier man har. Hur respondenterna uppfattar och tolkar 
bilderna är därför högst individuellt.  
 
Fotoelicitering har flera fördelar. Bilderna kan ligga som grund för intervjufrågorna samtidigt 
som bilderna skapar en meningsfull kontext för intervjun och diskussionen. En annan fördel 
är att bilderna kan vara till hjälp för att reflektera över sådant som ofta tas för givet. Bilden 
som redskap i forskningsintervjuer väcker en annan form av information vilken kan medföra 
att respondenterna minns situationer och händelser som varit bortglömda (Bryman, 2011). 
Fotoelicitering kan även bryta de eventuella barriärer som kan finnas mellan en forskare och 
en respondent eftersom bilden då blir en gemensam förhållningspunkt (Harper, 2002). 
 

2.3.1 Tillvägagångssätt 
Fotoelicitering ingick som ett delmoment under livsvärldsintervjuerna. De bilder som valdes 
ut är fotografier som visar upp reklambilder på offentliga platser i stadsmiljöer. Bilderna gör 
reklam för underkläder, badkläder och kaffe och reklamens avsändare är KappAhl, H&M och 
7-Eleven. Samtliga reklamer visar avklädda kvinnokroppar i olika miljöer. Dessa bilder har 
även varit omdebatterade, både i debatter om könsdiskriminerande reklam men också det 
offentliga rummets sexualisering. Bilderna ingår inte i aktuella reklamkampanjer vilket 
innebär att bilderna inte observerats under promenadintervjuerna. En mer detaljerad 
beskrivning av bilderna återfinns i bilaga tre. Under momentet med fotoelicitering fick 
respondenterna möjlighet att djupare reflektera över hur kroppar framställs. Respondenterna 
ombads beskriva vad de såg på bilderna, deras spontana intryck och reaktioner av bilderna 
och vilka känslor eller tankar bilderna gav upphov till. Bilderna fungerade sedan som vidare 
stöd i livsvärldsintervjuerna och gav upphov till följdfrågor. 
 

2.4 Respondenter och urval  
Materialet till denna studie består av nio stycken livsvärldsintervjuer, där fotoelicitering 
ingick som ett delmoment. Dessa metoder kombinerades med promenadintervjuer. Alla 
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respondenter genomförde samtliga moment. Intervjuerna genomfördes under perioden mars-
maj 2015.   
 
Innan jag påbörjade urvalsprocessen så bestämde jag urvalskriterier. De urvalskriterier jag 
satte upp var att respondenterna skulle ha någon form av erfarenhet, känsla eller upplevelse av 
det sexualiserade offentliga stadsrummet eller reklam som anspelar på sex och nakenhet. Det 
fanns inga krav på förkunskaper såsom att vara bekant med områdets begrepp eller vara insatt 
i medias bevakning av ämnet eller övriga debatter. Därmed vände jag mig initialt till en bred 
grupp där erfarenheten och upplevelsen var avgörande. Jag formulerade en annons i två olika 
versioner som sattes upp parallellt5. Den ena annonsen är mer kritiskt formulerad och frågar 
om individer har ”störts” av reklam på offentliga platser. Om man som individ endast såg den 
annons som var mer kritiskt formulerad och inte upplevde att man ”störts” av reklam, men 
ändå hade reflekterat kring det, så skulle det kunna påverka om individen i fråga väljer att 
deltaga eller inte. Därför finns det en risk med att välja värdeladdade ord i den här typen av 
annonser. Å andra sidan kan individen själv bestämma eller tolka vad ord som ”störts” 
betyder för dem, vilket då gör att formuleringar som innehåller värdeladdade ord inte 
nödvändigtvis behöver påverka deltagandet. De individer som såg någon av annonserna skulle 
således själva kunna avgöra om de föll inom urvalskriterierna och ta ställning till ett 
eventuellt deltagande. 
 
För att få tag i respondenter valde jag att göra två olika typer av urval. Jag började med att 
sätta upp jag lappar på universitetets olika campus, mataffärer, bibliotek, kommunens 
allmänna anslagstavlor och på Icas elektroniska anslagstavlor. Anledningen till att jag valde 
att söka respondenter på detta sätt var att jag ville försöka få spridning bland respondenterna, 
både vad gäller ålder, kön och sysselsättning. Då detta sätt är mycket tidskrävande hade jag 
inte möjlighet att annonsera i alla stadsdelar i Uppsala utan nöjde mig med de mest centrala. 
Med hjälp av Icas elektroniska anslagstavla hade jag ändå möjlighet att nå delar av staden 
som jag inte hade kunnat ta mig till själv. På så sätt fick annonsen relativt god spridning. 
Detta sätt att söka respondenter har begränsningar. Även om intentionen är att nå ut till 
allmänheten, i det här fallet en stor grupp individer med olika yrken, ålder och kön, så är inte 
det möjligt. Urvalet binds till de platser där annonsen är uppsatt vilket gör att människor som 
inte vistas i dessa områden inte nås. Detta sätt att nå respondenter tangerar det som Bryman 
(2011) benämner som sannolikhetsurval och är vanligt i intervjubaserade studier där forskaren 
vill generalisera resultatet till en population. Mitt mål med detta urval var inte att generalisera 
ett resultat utan att försöka få spridning bland respondenterna. Det visade sig svårt att nå 
respondenter genom detta urval då det endast genererade fyra svar. De som tagit kontakt med 
mig genom annonsen var alla studerande kvinnor i tjugoårsåldern. Detta gjorde att jag 
parallellt påbörjade ett målinriktat urval, vilket innebär att forskaren strävar efter att skapa en 
samstämmighet mellan forskningsfrågor och urval och personer som är relevanta för 
problemformuleringen väljs ut. När ett målinriktat urval görs används ofta ett snöbollsurval 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Annonserna återfinns i bilaga 1 och 2.  
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(Bryman, 2012). Snöbollsurvalet är en form av bekvämlighetsurval och innebär att forskaren 
tar kontakt med ett antal personer som alla är relevanta för studien. Dessa personer används 
sedan för att få kontakt med ytterligare personer. Jag kontaktade därför personer i min egen 
bekantskapskrets för att undersöka huruvida de kände till personer som kunde tänka sig att 
medverka i studien. Med deras hjälp sattes jag sedan i kontakt med ytterligare personer. Detta 
medförde att resterande fem respondenter också var kvinnliga studenter i tjugoårsåldern. 
Samtliga respondenter som deltagit i studien var vita och befann sig i åldersspannet 20-26 år. 
Respondenterna kommer ursprungligen från storstadsregioner och från mindre städer men alla 
var bosatta i Uppsala när intervjuerna genomfördes. Gruppen skulle därför kunna anses som 
homogen. De beskrivningar av det sexualiserade offentliga stadsrummet som framkommer i 
denna studie kommer således från en relativt specifik grupp. Dock är det individuella 
erfarenheter och upplevelser som kommer till uttryck vilket gör att det är svårt att säga om 
gruppens homogenitet får konsekvenser för studien. Nackdelarna med denna typ av urval är 
att de personer som väljs ut aldrig kommer att vara representativa för en hel population 
(Bryman, 2011). Då detta är en kvalitativ studie bedömde jag denna urvalsforms nackdelar 
som godtagbara eftersom jag inte ämnar åberopa någon form av representativitet för hela 
populationer.  
 

2.5 Etiska överväganden  
Alla de respondenter som jag har talat med i denna studie har delat med sig av personliga och 
privata tankar, erfarenheter, reflektioner och idéer. Då många av mina intervjufrågor har 
cirkulerat kring känslan till den egna kroppen har jag fått ta del av känsliga berättelser. Därför 
har jag bedömt de etiska ställningstagandena som mycket viktiga. Jag valde att tillämpa de 
etiska riktlinjer som enligt Kvale och Brinkmann (2014) är vanliga inom kvalitativ forskning. 
Riktlinjerna är informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. 
Informerat samtycke handlar om att forskaren berättar för respondenterna om studiens syfte 
och upplägg. Deltagarna ges även friheten att när helst de vill lämna forskningsprojektet. I 
början av varje intervju informerade jag respondenterna om vad mitt projekt handlar om, vad 
deras deltagande innebär samt att de har möjlighet att avsluta sin medverkan. Alla 
respondenter erbjöds anonymitet, för vissa av respondenterna spelade anonymiteten ingen roll 
medan andra krävde den för att medverka. Av enkelhet har jag valt att anonymisera alla 
respondenter och ge dem fingerade namn. Jag inhämtade även godkännande för att få spela in 
intervjuerna, vilket alla respondenter gick med på. Konfidentialitetskriteriet handlar om vilken 
information som ska vara tillgänglig för vem och att information som identifierar 
respondenterna inte kommer att avslöjas. Jag berättade för respondenterna att det bara är jag 
som kommer att lyssna på intervjuerna och bearbeta materialet. Att fundera över de 
konsekvenser som kan uppstå för respondenterna efter deltagandet i studien är också viktigt, 
både de fördelar de kan få men också nackdelarna. I min studie såg jag inga direkta risker 
med deltagandet och då respondenterna erbjöds både anonymitet och friheten att avsluta sitt 
deltagande när de ville bedömde jag deras medverkan som säker. Det finns ett etiskt dilemma 
inbyggt i intervjuer eftersom målet är att få kunskap men detta får aldrig överskugga de etiska 
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övervägandena. Forskaren vill ofta få intervjun så djup och genomgående som möjligt vilket i 
värsta fall kan kränka respondenten. I de intervjuer jag genomförde delade respondenterna 
frikostigt med sig av sina erfarenheter och jag fick känslan av att detta var något som de 
tyckte om att prata om, vilket gjorde att jag inte behövde vara särskilt utmanande i mina 
frågor till dem och inte heller pressa fram svar.    
 

2.6 Tematisering av material 
Min bearbetning av materialet gick ut på att jag lyssnade igenom alla intervjuer för att sedan 
transkribera dem. Vissa delar av intervjuerna transkriberades mindre noggrant, till exempel 
respondenternas sidospår som jag bedömde som irrelevanta för tolkningen. De citat som har 
använts är exakta transkriberingar. Vissa citat har dock redigerats för att öka läsbarheten. 
Efter transkriberingen närmade jag mig nästa steg i processen, tolkningen. Sociologen Diana 
Mulinari (1999) menar att tolkning är ett sätt att utifrån den kunskap som respondenterna 
delat med sig utforska om det finns likheter och variationer i respondenternas berättelse. 
Under tolkningsprocessen försökte jag efter Mulinaris (1999) devis att hitta en 
samstämmighet mellan respondenternas berättelser samt utforska eventuella likheter och 
skillnader. Alvesson och Sköldberg (2007) menar att tolkningar ofta är reflexiva, ständigt i 
rörelse och därmed aldrig statiska. Detta var något jag själv upplevde under min egen 
tolkningsprocess, att den ständigt var i rörelse och att materialet kom att omtolkas flertalet 
gånger.  
 
Vad en forskare väljer att faktiskt tolka är beroende av forskarens tolkningsrepertoar. En 
tolkningsrepertoar har två funktioner, den kan dels vara begränsande i de tolkningar som 
forskaren gör men den kan också stärka forskarens tendenser att göra vissa tolkningar. Detta 
leder till att forskaren aktivt väljer och väljer bort vissa tolkningar medan andra aldrig ens 
framstår som möjliga (Alvesson och Sköldberg, 2007). Jag tror att forskarens personliga 
tolkningsrepertoar är präglad av exempelvis kön och klass och tidigare erfarenheter. Jag är 
också övertygad om att min tolkning hör samman med de ramar och den forskningsdesign jag 
satt upp, bland annat i form av teori- och metodval. Detta kan säkerligen påverka de 
tolkningar jag gjort eftersom det hör samman med förkunskap och från vilken vinkel jag valt 
att belysa fenomenet.  
 
Som en grund för den tolkning och sedermera den analys jag gjort ligger de transkriberade 
och utskrivna intervjuerna. För att närma mig materialet och för att skapa struktur i det nästan 
hundra sidor långa materialet valde jag att genomföra en enklare kodning av intervjuerna. 
Kodning är en del av tolkningsprocessen där man sätter etiketter eller namn på de delar som 
kan vara av vikt för det som studeras (Bryman, 2011). De typer av kodningar som är vanligast 
är öppen kodning, axial kodning och selektiv kodning (Flick, 2002). Jag valde att göra en 
selektiv kodning vilket innebär att ett antal kärnkategorier utkristalliseras ur materialet. Om 
kategorierna är för grova kan underkategorier läggas till för att göra det mer detaljerat 
(Bryman, 2011). Kodning kan ha olika grader av detaljer, kodning kan göras mening för 
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mening, rad för rad eller paragraf för paragraf eller till en hel text (Flick, 2002). Jag valde att 
koda paragraf för paragraf eftersom jag ansåg att en mer detaljerad kodning än så inte var 
nödvändig. Paragraferna kodades med orden kropp, stad och makt som relaterar till studiens 
frågeställningar och de huvudteman som intervjuerna rörde sig runt. De forskare som har 
invändningar mot kodning menar ofta att datan blir kontextlös och fragmentiserad (Bryman, 
2011). En invändning mot det argumentet är att datan istället får en ny kontext när den sätts 
samman med övrigt material.  
 

2.7 Källkritik 
En vanlig kritik mot kvalitativ forskning är att den är subjektiv, inte tillräckligt transparent 
och svår att replikera (Bryman, 2011). Men denna kritik utgår från att samhällsvetenskapen 
ska efterlikna naturvetenskapen, som framställs som mer objektiv och neutral. Här delar jag 
Flyvbjergs (2005-2006) uppfattning om att samhällsvetenskaplig forskning inte ska sträva 
efter att efterlikna den naturvetenskapliga. Samhällsvetenskaplig forskning ska vara som 
starkast där den naturvetenskapliga är som svagast, det vill säga med reflexiva analyser och 
frågor om värde och intresse som berör samhällets utveckling. Kvalitativ forskning anses 
även svår att generalisera eftersom urvalet i kvalitativa studier ofta är för litet för att kunna 
härledas till en större population vilket gör att det inte är representativt för en större 
samhällsgrupp. Flyvbjerg (2006) har undersökt fallstudiers potential att kunna göra större 
generaliseringar och kommit fram till att det faktiskt är möjligt att generalisera utifrån ett 
enskilt fall. Enligt Bryman (2011) ska kvalitativ forskning generaliseras gentemot teori och 
inte mot populationer. Generaliserbarheten utgår i kvalitativa studier därför från kvaliteten på 
de teoretiska slutsatserna som utvunnits ur den insamlade datan och inte från populationer. 
Generaliseringar är därmed möjliga eftersom en studies fokus kan ha gemensamma drag med 
andra undersökningar. 
 
Validitet och reliabilitet är två omtalade begrepp inom forskning. Kvale och Brinkmann 
(2014) samt Bryman (2011) framhåller att de varit svåra att applicera på kvalitativ forskning 
och att alternativa begrepp för att bedöma forskningen tagits fram, såsom tillförlitlighet, 
pålitlighet, trovärdighet och konfirmerbarhet. Reliabilitet handlar om hur tillförlitliga 
forskningsresultaten är. Reliabiliteten hänger samman med om forskningsresultatet kan 
reproduceras av andra forskare vid andra tidpunkter och då nå fram till samma slutsatser 
medan validitet ska säkerställa att metoden undersöker det den är tänkt att undersöka (Kvale 
och Brinkmann, 2014). Det som blir problematiskt är att validitet och reliabilitet främst är 
anpassande efter kvantitativ forskning. Därför bör validitet förstås som en metod som 
”undersöker vad den är avsedd att undersöka, i ’den utsträckning som våra observationer 
verkligen speglar de fenomen eller variabler som intresserar oss’” (Kvale och Brinkmann, 
2014, s. 296). I denna studie har jag kombinerat tre olika metoder, som valts ut efter studiens 
syfte, för att samla in data. Därmed har jag möjliggjort för att datan får både bredd och djup. 
Genom att kombinera metoder har jag därför kunnat inhämta kunskap på tre olika sätt. 
Reliabilitet kan i den här studien bli svårt att uppnå då jag studerat individers upplevelser av 
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ett fenomen. Detta är grundat i kunskap och erfarenhet som är unik för varje enskild individ 
vilket gör att resultatet kan vara svårt att reproducera. 
 
Ett problem med kvalitativ forskning och kvalitativa forskare är enligt Bryman (2011) att det 
finns en brist på transparens, både vad gäller undersökningens uppbyggnad men också 
hantering av material, analys av data och tolkning. Därför har jag på ett så ingående sätt som 
möjligt försökt beskriva urvalsprocesser och kriterier, undersökningens uppbyggnad och hur 
det insamlade materialet hanterats, kodats och tolkats. Annonsen som användes för att söka 
respondenter, bilder som användes under intervjun, karta som redovisar promenadintervjun 
och frågeguide återfinns i bilagor.  
 

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  
 
I följande kapitel presenteras uppsatsens teoretiska ramverk. Kapitlet börjar med en 
introduktion till Maurice Merleau-Pontys kroppsliga fenomenologi för att övergå till Elisabeth 
Grosz kroppsfeminism, som är en vidareutveckling av Merleau-Pontys idéer. Efteråt följer ett 
stycke om hur kroppen har betraktats inom kulturgeografin. Sedan följer ett avsnitt om 
Simone de Beauvoirs idéutveckling om kroppen som situation, som presenteras genom Toril 
Moi. Efterföljande delkapitel presenteras olika perspektiv på sexualisering. Kapitlet avslutas 
med ett avsnitt om makt med Iris Marion Youngs teorier om förtyck och Sara Ahmeds teorier 
om vithet. Dessa teorier har valts ut då de binder samman uppsatsens centrala delar: kropp, 
makt och sexualisering. 
 

3.1 Kroppslig fenomenologi, feminism och situation   
Mycket av den forskning som gjorts om kroppen kan spåras tillbaka till den franske filosofen 
Maurice Merleau-Ponty, vars avhandling Phénoménologie de la perception kom att bli en 
uppgörelse med naturvetenskapen och det objektiva tänkandet. Merleau-Pontys syn på 
existens, medvetande och kropp kom att skilja sig rejält från andra etablerade filosofer som 
Sarte, Descartes och Heidegger. Enligt Merleau-Ponty är människan varken medvetande eller 
ting, varken subjekt eller objekt. Existensen återfinns mellan medvetandet och kroppen 
(Fovet, 1997). 
 
Merleau-Ponty är kritisk mot den cartesianska traditionen som betraktar kroppen som en 
samling av delar som saknar inre medan själen representerar det motsatta och kan anses 
existera för sig självt. Med det cartesianska synsättet kommer objekt alltid att förbli objekt 
och medvetande kommer alltid att vara endast medvetande (Merleau-Ponty, 1997). Detta gör 
att existensen har två skepnader, antingen existerar man som ett ting eller som ett 
medvetande. Merleau-Ponty invänder mot detta argument och menar att det ger en statisk bild 
av existensen. Den egna kroppen visar snarare på en mångtydig existens. Merleau-Ponty 
grundar detta i att kroppen under en lång tid har behandlats som om den vore ett föremål. 
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Enligt Merleau-Ponty kan kroppen inte betraktas som ett föremål eftersom varje människa är 
sin egen kropp. Uppdelningen mellan medvetande och kropp är således inte försvarbar: 
”Själens och kroppens enhet beseglas inte av ett godtyckligt beslut mellan två yttre termer, 
den ena objekt, den andra subjekt.” (Merleau-Ponty, 1997, s. 40). Lika lite som kroppen kan 
betraktas som ett föremål går det att alltså att separera objektet från subjektet och subjektet 
från objektet. Enligt Merleau-Ponty (1997) existerar vi varken som ting eller som 
medvetande. Människan existerar som kropp och i kroppen finns existensen.  
 
Merleau-Ponty vill förklara relationen mellan kroppen och rummet. Att vara en kropp är 
enligt honom synonymt med att vara bunden till en viss värld. Merleau-Ponty menar att 
kroppen i första hand inte befinner sig i rummet, kroppen är till rummet. Bytet från 
prepositionen i till prepositionen till blir därför viktig i sammanhanget. Prepositionen till 
innebär att kroppen tillhör rummet medan propositionen i indikerar att kroppen och rummet är 
additiva kategorier. Relationen mellan kroppen och rummet binds med andra ord ihop genom 
att kroppen är till rummet och inte i rummet. Det är genom kroppen som man blir medveten 
om världen. För att förklara detta påstående liknar Merleau-Ponty kroppen vid världens axel. 
Som människa får man vetskap om att ett föremål har flera sidor genom möjligheten att kunna 
ta sig runt det. Det är i just detta ögonblick som den egna kroppen gör en medveten om 
världen (Merleau-Ponty, 1997). Phénoménologie de la perception har sedan den publicerades 
varit återkommande i nästan all forskningen som har berört kroppen. Merleau-Ponty kan 
därför betraktas som den förste att erkänna och uppmärksamma kroppen och den som banade 
väg för fortsatt forskning och belysande av denna. 
 
Den australiensiska filosofen Elisabeth Grosz (1994) är en del av den forskargrupp som 
utvecklat den teoretiska strömningen kroppsfeminism, som tar avstamp i Merleau-Pontys 
fenomenologiska förståelse av kroppen. Kroppen ses som det medium som människan 
upplever, tar sig an och får information om världen. Således är det genom kroppen som vi 
förstår, får tillgång till och uppfattar rummet. Grosz vill, i likhet med Merleau-Ponty, ta 
avstånd från separeringen mellan medvetande och kropp. Genusforskaren Nina Lykke (2009) 
menar att genusteorin framgångsrikt nått en uppgörelse mellan det sociala könet (genus) och 
det biologiska könet (kön). Uppgörelsen mellan genus och kön gjorde det möjligt att 
analysera det sociala könet som oberoende av det biologiska könet. Separeringen mellan 
biologiskt och sociokulturellt kön hade dock en baksida, trots att det överlag var 
framgångsrikt. Det biologiska könet kom nämligen att sättas inom en forskningsmässig 
parentes. På så sätt kom kroppen att reduceras till ”a blank page for social inscriptions” 
(Haraway, 1988, s. 591). Separeringen mellan det sociokulturella könet och det biologiska 
könet betraktas av kroppsfeminismens teoretiker som en avkomma av det rotade 
västerländska filosofins tänkande i dualismer, där bieffekten blev ytterligare ett motsatspar. 
Kroppsfeminismen förespråkar därför kroppen som utgångspunkt som ett sätt att bryta upp de 
klassiska dualismerna som kropp/själ och natur/kultur (Lykke, 2009).  
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Kroppen har i den västerländska filosofin länge befunnit sig i periferin. På många sätt har 
också feminismen okritiskt accepterat många av filosofins antaganden om kroppens roll i 
sociala, politiska, kulturella och fysiska sammanhang (Grosz, 1994). Ur ett historiskt 
perspektiv kan feminismens förhållningssätt till kroppen delas in i tre kategorier enligt Grosz. 
I den första kategorin återfinns egalitära feministerna som Simone de Beauvoir och Mary 
Wollstonecraft. De egalitära feministernas synsätt på kroppen är att den ofta innebär en 
begränsning, speciellt eftersom kvinnokroppen är cyklisk i och med graviditet och 
menstruation. Då kroppen blir till en begränsning så kan heller inte kvinnor få samma 
rättigheter och privilegier som män, vilket blir ett hinder för att kunna nå jämställdhet. De 
egalitära feministerna såg dock en epistemologisk fördel med de kroppsliga begränsningarna. 
Genom kroppen fick kvinnor tillgång till en kunskap och en erfarenhet som män saknade. Här 
ses kroppen endast som något biologiskt och som väsensskilt från kulturella och samhälleliga 
aspekter. I den andra kategorin hittas de feminister som tillhör socialkonstruktionismen såsom 
Julia Kristeva och Nancy Chodorow. Den här gruppen menar att det inte är den biologiska 
kroppen i sig som utgör hindret eller förtrycket. Istället är det samhällets sätt att se på biologi 
och skänka mening till det som utgör hindret. Teoretiker som Luce Irigaray, Gayatri Spivak 
och Judith Butler hittas i den tredje och sista kategorin som benämns sexual-difference. 
Denna grupp betraktar kroppen som mycket viktig för att kunna förstå kvinnors psykiska och 
sociala existens. Kroppens biologiska aspekter står inte längre i fokus och uppfattningen om 
att kroppen är historielös och icke-kulturell har förändrats. Kroppen är inte längre något 
passivt utan anses ha aktörsskap och ska betraktas som ett socialt, politiskt och kulturellt 
objekt som överskrider dualismen mellan natur och kultur. Därför förstår denna grupp 
kroppen som något som levs ut. Sexual-difference teoretikerna tar dessutom fasta på 
skillnaderna mellan könen och betraktar således könsskillnaderna som något som inte kan 
reduceras bort. Kroppen ska med andra ord inte betraktas som en tom tavla där kvinnlighet 
respektive manlighet kan projiceras. Kön kan inte heller delas upp i biologisk respektive 
sociokulturellt utan denna grupp strävar efter att överbrygga denna dikotomi (Grosz, 1994).  
 
Merleau-Pontys kroppsliga fenomenologi har varit en stor inspirationskälla för flertalet 
feministiska teoretiker samtidigt som hans teorier varit föremål för kritik. Den kritik som 
feministiska teoretiker riktat mot Merleau-Ponty består i korthet av att han inte tar hänsyn till 
kroppens specificitet och inte heller till könsskillnader. Merleau-Ponty skriver om erfarenhet i 
egenskap av man vilket gör att hans framställning av den mänskliga erfarenheten utgår från en 
manlig kropp och på så sätt görs den universell. Den manliga erfarenheten har därför tagit 
formen av en mänsklig erfarenhet (Grosz, 1994). Även om Merleau-Ponty skänkt stora 
insikter om kroppen till feminismen så anses den som otillräcklig eftersom den inte förklarar 
skillnaden mellan könen samt att den mänskliga erfarenheten är generaliserad ur den manliga 
erfarenheten. 
 
Även inom kulturgeografin hade medvetandet länge en förhöjd position. Medvetandet 
förknippades med rationalitet, objektivitet och det offentliga rummet medan kroppen kom att 
konstrueras som den andre (Longhurst, 2001). Förutom dualismen mellan medvetande och 
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kropp ser McDowell (2007) ytterligare en förklaring till att det tog lång tid innan 
kulturgeografin började uppmärksamma kroppen. Kroppen sågs länge som en privat 
angelägenhet som var skild från det offentliga. Antaganden om att kroppen tillhör den privata 
sfären har kunnat utmanas och omprövats av forskning med feministiska utgångspunkter. 
Kroppen är något som tillhör det offentliga och som formas och konstrueras av offentliga 
diskurser och praktiker samt sociala relationer. Kroppen kan också ses som den lägsta 
skalnivån, eller som Longhurst (1994, s. 214) uttrycker det ”geography closest in”.               När 
humanistiska geografer utgick från kroppen var utgångspunkten en vit manlig kropp. Kroppen 
blev på så vis en maskulin illusion. Longhurst (2001) menar att illusionen består av att 
utgångspunkten är avgränsad till en kropp istället för att försöka belysa mångfalden av 
kroppar (Longhurst, 1995). På så sätt erkänns inte kroppens specificitet, det vill säga kön, 
hudfärg, kroppsform och funktion, vilket är av stor betydelse för hur exempelvis rum eller 
plats upplevs och förstås. Under 1990-talet började många feministiska geografer att kasta 
nytt ljus över kroppen. Kroppen förstods nu som könad vilket gjorde att relationen mellan 
kropp och rum skulle förstås utifrån en könad kropp och inte som tidigare, den manliga vita 
kroppen. Under denna tid kom kroppen även att förstås som rasifierad, mycket tack vare den 
postkoloniala teoribildningen, vilket gjorde att även den icke-vita kroppen kom att belysas. 
Denna utveckling förde även med sig att kropp och plats är tätt sammanbundna och att kropp 
måste förstås som tätt förbunden med rum och plats. Idag är kroppen ett givet 
forskningsområde inom feministisk kulturgeografi. Ett exempel på en nyligen publicerad 
avhandling som lyfter fram kroppen inom kulturgeografin och låter ”kroppen ta plats i det 
akademiska finrummet” är Sara Johanssons Rytmen bor i mina steg (Johansson, 2013, s. 16).  
 
Toril Moi (1997) vänder sig i artikeln ”Vad är en kvinna?” mot 1960-talets klassiska 
distinktion mellan kön och genus. Moi menar att en vanlig feministisk tolkning är att kön är 
kroppen och genus är medvetandet. Moi argumenterar för att denna uppdelning gör att 
kroppen avskrivs både filosofisk och politisk betydelse och ”[…] gör kön till en ahistorisk och 
underligt avförkroppsligad entitet, skild från konkreta historiska och sociala betydelser” 
(1997, s. 88).  Med hjälp av Simone de Beauvoir vill Moi lämna kön och genusdistinktionen, 
som hon menar blir ett i raden av binära par, och istället närma sig den levda erfarenheten. 
Enligt de Beauvoir är den levda erfarenheten en ”[…] obegränsad, pågående interaktion 
mellan subjektet och världen, där varje term hela tiden förutsätter de andra.” (Moi, 1997, s 
103). de Beauvoir betraktar kroppen som en situation (Moi, 1997, s. 106). Den levda 
erfarenheten är ett existentialistiskt begrepp och ska betraktas som totalen av en individs 
subjektivitet. Termen beskriver således det sätt som en individ förstår sina handlingar och sin 
situation (Moi, 1997). Moi skriver: ”Min levda erfarenhet är inte uteslutande bestämd av de 
olika situationer som jag är en del av. Snarare framstår den levda erfarenheten som en 
pågående sedimentering av utfällningar ur mina interaktioner med världen, och som därför 
ingår i min situering” (1997, s. 108). För att förklara begrepp som situering vänder sig Moi till 
filosofen Jean-Paul Sartre. Sartre menade att alla människor alltid är situerade, och likställer 
därmed situering med situation. Enligt Sartre är plats, ras, klass, kropp, nationalitet, position, 
det förflutna och förhållandet till andra exempel på olika situationer. Sartre ser situation som 
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ett strukturellt förhållande mellan individens projekt, som likställs med frihet, och världen. 
Individen befinner sig alltid i en situation samtidigt som situationen är en del av individen. 
Genom att hävda att kroppen är en situation ges kroppen betydelse, närmare erkänns 
betydelsen av att kvinnans kropp är förenad med vilket sätt hon använder sin frihet. Enligt de 
Beauvoir är friheten situerad. Detta innebär att andra människors projekt och frihet kommer 
att påverka det egna projekt, vilket i sin tur kommer att forma den egna erfarenheten av 
kroppen. Därför menar de Beauvoir att varje kvinnas erfarenhet av den egna kroppen är 
sammankopplad med hennes frihet i världen. de Beauvoirs resonemang visar att erfarenheten 
av den egna kroppen är sammanflätat med frihet och att en större frihet medför nya sätt att 
erfara kvinnokroppen. Som ett exempel på frihet och erfarenheter av kroppen i världen menar 
de Beauvoir att en sjuk eller lemlästad kropp inte kommer att bära samma erfarenhet som en 
frisk kropp. Omvärlden kommer även att reagera olika på en sjuk respektive en frisk kropp. 
Detta resonemang kan enligt psykiatrikern och filosofen Frantz Fanon även tillämpas på 
svarta och vita kroppar (Moi, 1997).     
 
I sin läsning av de Beauvoir menar Moi att förståelse av kroppen som ett objekt kan liknas vid 
1960-talets förståelse av kön. Kroppen kan inte förstås som ett objekt lika lite som kön kan 
förstås som kroppen. Att förstå kroppen som en situation innebär att uppmärksamma den 
betydelse som den konkreta kroppen har för en situerad individ. Att analysera den levda 
erfarenheten, menar Moi, är att ta utgångspunkt i det upplevande subjektet och förstå det som 
förkroppsligat och situerat. Moi klargör att subjektivitet inte ska liknas vid en inre emotionell 
värld utan att subjektivitet snarare ska ses som ett tillstånd och ett varande i världen. Moi 
återvänder till de Beauvoir för ett exempel. De Beauvoir menar att en aspekt av den levda 
erfarenheten är det sätt som kvinnan möter, internaliserar eller avvisar rådande genusnormer. 
Men mötet kommer alltid påverkas av kvinnans situation, som består av andra situationer som 
utgörs av ålder, ras, klass, nationalitet och kropp (Moi, 1997).   
 
Många är de feministiska forskare som närmat sig de Beauvoirs teori om kroppen som 
situation. Listerborn (2007b) ger teorin ett rumsligt perspektiv och menar att kropp och rum 
ska förstås som materiella och fysiska. Då alla handlingar är rumsliga är således relationen 
mellan kroppen och rummet synnerligen relevant. Utöver att alla handlingar är rumsliga 
inkluderar Listerborn ett maktperspektiv på frågan eftersom hon anser att alla sociala 
handlingar alltid omfattar maktrelationer. Som ett exempel anger hon den byggda miljön, som 
är ett resultat av handlingar och prioriteringar hos samhällets beslutsfattare, vilket också är ett 
resultat av makt. Listerborn (2007b) menar att kropp och rum är två oundvikliga 
utgångspunkter. På senare tid har kropp och rum gått från att betraktas som innehållslösa skal 
till att ses som relationella begrepp. Precis som Listerborn har kulturgeografen Kirsten 
Simonsen i sin forskning intresserat sig för kroppen och rummet. Simonsen (2007, s. 173) 
menar att kroppen alltid är lokaliserad och situerad i tid och rum: ”The body is always in 
place; notwithstanding developments of “placelessness”, “disembeddedness”, mobility and 
“hyperspace”, we cannot escape that fact.”. Kropp, rum och plats ska därför ses som tätt 
sammanbundna.  



	   	  24 

3.2 Sexualisering  
Feona Attwood (2006), forskare i kulturstudier, undersöker i artikeln ”Sexed Up: Theorizing 
the Sexualization of Culture” kulturens sexualisering. Attwood spårar och redogör för de 
centrala frågor och debatter som handlar om hur sexualisering förstås och görs begripligt. 
Enligt Attwood genomgick studiet av sex och sexualitet en förändring under 1900-talets två 
sista decennier. Feministiska teoretiker och queerteoretiker omförhandlade begreppen sex och 
sexualitet och angrep de båda begreppen utifrån dess materialitet och för att etablera en 
politiskt och rumslig betydelse. I och med feminister och queerteoretikers berikande till 
begreppet blev det möjligt för akademien att studera olika dimensioner av sexualisering. 
Sexualiseringen av det offentliga rummet kan betraktas på två sätt. Dels som en del av 
kvinnlig sexuell frigörelse och dels som en exkluderande objektifieringsprocess (Listerborn, 
2010).  
 
Listerborn (2010) ser kropp och rum som två ontologiska utgångspunkter. Hon förklarar detta 
med att alla människor har en kropp och med den följer en könstillhörighet samt att alla 
handlingar är rumsliga. Kropp och rum är däremot inte statiska utan är under ständig 
omförhandling, vilket sker både medvetet och omedvetet. Kvinnor har historiskt sett varit 
knutna till hemmet och den reproduktiva sfären medan män hört ihop med det offentliga och 
produktion. Idag är situationen annorlunda och kvinnor och män vistas på platser sida vid 
sida. Detta till trots så menar Listerborn att dagens kvinnor har en mer komplicerad relation 
till det offentliga rummet än män. Som en förklaring till detta menar hon att det finns en 
relation mellan det offentliga rummets sexualisering och kvinnors handlingsutrymme, vilket 
gör relationen mellan kropp och stad komplex. Enligt Gilboa-Runnvik (2014) krymper 
kvinnors utrymme i det offentliga med åldern, där sexualisering, objektifiering och sexuellt 
våld bedöms vara förklaringen. Enligt Listerborn (2010) finns det en ytterligare komplexitet, 
nämligen att det offentliga rummet inte är könsneutralt. Att ständigt vara omgiven av och 
exponerad för bilder i det offentliga rummet gör att sexualiseringen även blir till en fråga om 
lärande. Genom att befinna sig på offentliga arenor så tar ett informellt lärande om stereotypa 
könsroller vid på grund av att reklamens budskap är påträngande och når människor på många 
platser och rum samt manifesterar normer (Listerborn, 2010).  
 
Queerforskare har på senare tid börjat höja sina röster i debatten om sexualiseringen av det 
offentliga rummet. De menar att sexualiseringen av det offentliga rummet utgår från normen 
om heterosexualitet. De som avviker från den heterosexuella normen känner därför inte igen 
sig i att det offentliga rummet skulle vara sexualiserat. Utifrån detta perspektiv är det möjligt 
att hävda att staden istället har blivit avsexualiserad (Listerborn, 2007a, s. 39). Frågan om 
sexualisering av det offentliga rummet kan därför betraktas som något som inte inkluderar 
alla, beroende på sexuell läggning.  
 
I artikeln ”Embodying sexualisation: when theory meets practice in intergenerational feminist 
activism” definieras sexualisering som ”the commodification of a specific glorified and 
objectified female body for the consumption of what is presumed to be a heterosexual male 
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gaze”6 (Edell, Brown och Tolman, 2013, s. 277). Enligt denna definition blir kvinnokroppen 
kommodifierad, den liknar alltså den process där saker antar formen av en handelsvara. 
Sexualiserad är något man blir när man görs till ett objekt, ofta inför andras sexuella begär 
samtidigt som det finns en avsaknad av en kapacitet för självbestämmande och handling 
(Ibid). Sexualisering kan enligt författarna förstås på ytterligare ett sätt: ”Sexualisation is also 
understood to have the effect of producing a narcissistic neo-liberal self-policing gaze, in 
which the contemporary woman does not seek male approval for her apparently freely chosen 
look” (Ibid). Sexualisering kan således även lämna utrymme för den enskilda individen att 
skapa en bild av sig själv som i första hand är till för en själv och inte för en manlig 
heterosexuell blick som ska ge sitt godkännande. Denna definition kan också liknas vid 
Listerborns (2010; 2007a) förståelse av det sexualiserade offentliga rummet som en del av 
den sexuella frigörelsen samt hennes förståelse om att det offentliga rummets sexualisering är 
knutet till den egna sexualiteten. Edell, Brown och Tolman (2013) anser att frågan om 
sexualisering tillskriver flickor och kvinnor varsin binär position. Uppdelningen mellan 
sexuellt objekt och sexuell aktör ger en snäv bild av den kvinnliga sexualiteten. Detta blir 
problematiskt eftersom kvinnors sexualitet och subjektivitet är mer komplex än så. Egan 
(2013 s. 267) menar att frågan även inrymmer andra tendenser till exkludering: 

The nature of this discourse comes into sharper focus when one sees that the range of concern within the 
popular discourse on sexualisation is focused primarily on middle-class white heterosexual girls - girls of 
colour, queer girls and poor girls are irrelevant, absented or viewed as examples of feminine failure. 

	  
Sexualisering kan därmed ses som både en objektifieringsprocess och en frigörelse samt en 
fråga om att inkluderas eller exkluderas. 
 
I artikeln ”What does sexualisation means?” undersöker Duschinsky (2013) den mediala 
diskursen kring begreppet sexualisering. Han menar att diskursen har ett narrativ som antyder 
att sexistiska och kulturella representationer underminerar självförtroende hos unga kvinnor. 
Eftersom bara ett fåtal kroppar representeras finns det heller ingen tydlig linje mellan vad som 
kan anses vara en normal kropp och en ohälsosam kropp. Detta på grund av att spannet 
mellan vad som anses vara just en normal kropp blir så litet eftersom reklamen inte uppvisar 
kroppars mångfald. På så sätt blir det normala det som syns och ges utrymme.  
 
Genusforskaren Ulrika Dahl är en av dem som förespråkar mer sexualisering av det offentliga 
rummet. Enligt Dahl så rymmer frågan i sig dimensioner av klass, ras och funktion, men det 
lyfts sällan fram i diskussionerna om det offentliga rummets sexualisering. Dahl menar att 
debatten ofta kretsar kring två positioner som hon kallar ny-moralism eller sex-liberal. Vad 
hon däremot tycker bortses från i debatten är att problematisera kopplingen mellan femininitet 
och sexualiserad underordning. Dahl närmar sig frågan genom Freuds teorier om penisavund. 
Genom denna teoretiska blick blir femininitet en spegelbild av mannens begär och med ett 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Denna definition inrymmer inte den manliga kroppen. Dock kan även den manliga kroppen vara föremål för 
sexualisering. 
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feminint uttryck försvinner kvinnans subjektstatus. Dahl intresserar sig för femme-rörelsen 
som hon beskriver som en gest snarare än en tillhörighet och som en metafor för en alternativ 
femininitet. Dahl förespråkar mer sexualisering av det offentliga rummet men en 
sexualisering som är visionär och som visar upp en alternativ och bredare femininitet. Vad 
Dahl efterfrågar är en bredare syn på det feminina subjektet då hon anser att dagens bild är för 
snäv (Dahl, 2006).   

3.3 Maktperspektiv 
I Att kasta tjejkast undersöker Young (2000) vad skillnaden mellan män och kvinnors 
rörelsemönster kan ha för betydelse. Inspirerad av Merleau-Pontys och de Beauvoirs tankar 
om kroppen vill Young synliggöra hur den kvinnliga tillvaron är strukturerad i världen. 
Young beskriver kvinnokroppen som tvådelad. Den är både objekt och subjekt i samma 
handling och rörelse, samtidigt som den är riktad mot sig själv och mot världen. 
Kvinnokroppen är därför något som manövreras i utförandet av handlingar och rörelser. Den 
kvinnliga kroppens uttrycksformer menar Young är ett resultat av att kvinnan upplever sin 
kropp mer som ett ting, dels för henne själv och dels för andra. Att ha en kropp är enligt 
Young (2002) att alltid vara medveten om kroppens materiella villkor och förutsättningar och 
hur dessa står i relation till den omgivande miljön. 
 
Enligt Young (2000) är den kvinnliga kroppens uttrycksformer ett resultat av ett sexistiskt 
förtryck. Hon sammanfattar detta med att hävda att ”I ett sexistiskt samhälle är kvinnor 
fysiskt funktionshindrade” (Young, 2000, s. 273). Young (2000) argumenterar för att det 
kvinnliga rörelsemönstret är ett resultat av en patriarkal struktur vilket gör att kvinnor blir 
fysiskt hämmade och begränsade i sina rörelser, objektifierade och gör anspråk på mindre 
utrymme i rummet. Young spårar en del av förklaringen till barndomen där pojkar och flickor 
lär sig att ta upp utrymme på olika sätt. Även övergången till det feminina beteendet som 
flickan tillskansar sig i övergången till att bli kvinna ser Young som en del av förklaringen. 
Att hålla tillbaka rörelser är således något som kvinnor lär sig i tidig ålder. En ytterligare 
förklaring som Young ser är att kvinnor lever sin kropp både som objekt och subjekt. I ett 
patriarkalt samhälle reduceras kvinnan till kropp, det vill säga ett objekt. Hon skriver:  

En icke-oväsentlig del av kvinnors situation är att ständigt vara beredd på att bli sedd som ren kropp, som 
en form och ett ting som finns till som ett möjligt objekt för andras avsikter och handlingar, snarare än 
som en levande manifestation av handlingskraft och målsättningar (Young, 2000, s. 275).  

	  
Att vara både objekt och subjekt innebär både att bli tittad på av andra men även den 
tankemöda som kvinnor ofta lägger på kroppen i form av att oroa sig över hur den uppfattas 
av andra. Till detta kommer även kroppens estetiska aspekter såsom att vårda, klä och spegla 
den. Filosofen Gail Weiss (1999) riktar kritik mot Youngs resonemang. Weiss menar att hon 
håller med Young i sak men anser att hävdandet att kvinnor inte utnyttjar sin fulla 
rörelsepotential blir en värdering gentemot det manliga rörelsemönstret, som då värderas 
högre. Weiss menar att det med stor säkerhet är bättre att utnyttja kroppens fulla potential 
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men vad hon vänder sig emot är att Young varken reflekterar eller diskuterar vilka 
konsekvenser denna typ av värdering får.  
 
I Justice and the Politics of difference tar sig Young (1990) an begreppet rättvisa. Young 
menar att rättvisa kan förstås genom begreppen dominans och förtryck. Genom att förstå 
begreppet rättvisa utifrån begreppen dominans och förtryck vill Young visa att andra frågor 
om social rättvisa kan väckas, frågor som traditionellt sett inte har inkluderats i filosofiska 
diskussioner. Men framförallt blir det möjligt att inkludera sociala samhällsgrupper. På så sätt 
är det också möjligt att kartlägga vilka grupper i samhället som har privilegier och kan 
dominera samhällsgrupper som saknar privilegier. Enligt Young är begreppet förtryck inte 
entydigt utan kan delas in i flera underkategorier. Young urskiljer fem typer av förtryck, 
exploatering, marginalisering, maktlöshet, kulturell dominans och våld. Young ger även en 
viktig historisk överblick över begreppet förtryck. Traditionellt sett så har begreppet varit 
förknippat med tyranni eller kolonial dominans. Under 1960- och 1970-talet fick begreppet en 
ny innebörd i och med vänstervågens sociala rörelser. Begreppet förtryck utvidgades till att nu 
innefatta de nackdelar och orättvisor som människor utsätts för i vardagslivet. Förtryck 
började även ses som något strukturellt som berodde på ej ifrågasatta normer, vanor och 
symboler. Denna typ av strukturellt förtryck refererar till den stora orättvisa vissa grupper 
utsätts för som en konsekvens av ofta omedvetna antaganden och handlingar som sker i 
nästan alla vardagliga praktiker såsom relationer, samtal, media, kulturella stereotyper och 
byråkrati. Young menar att det strukturella förtrycket inte per automatik innebär att en grupp 
är förtryckt och att en annan grupp utövar förtryck. Det behöver därför inte finnas en 
korrelation mellan att vara förtryckt och vara den som förtrycker. Däremot har gruppen, som 
inte nödvändigtvis behöver utöva förtrycket, alltid privilegier jämfört med den förtrycka 
gruppen. Efter att ha gett en historisk bild över begreppsutveckling landar Young i en 
definition av förtryck. Förtryck definieras enligt Young som ett strukturellt fenomen som på 
olika sätt immobiliserar en grupp.  
 
Som redan nämnt urskiljer Young fem typer av förtryck: exploatering, marginalisering, 
maktlöshet, kulturell dominans och våld. Jag kommer i följande stycke att redogöra kort för 
den kulturella dominansens förtryck. Att uppleva kulturell dominans innebär enligt Young 
”[…] to experience how the dominant meanings of a society render the particular perspective 
of one´s own group invisible at the same time as they stereotype one´s group and mark it out 
as the Other” (1990, s. 58). Den kulturella dominansen gör att en dominant grupps erfarenhet 
och kultur etableras som norm. Med detta följer ofta ett tolkningsföreträde samt makt över 
kommunikationskanaler. Den dominerande gruppen projicerar ofta sina erfarenheter som 
representativa för mänskligheten i stort, något som kan ske omedvetet (Young, 1990). 
Dubbelt medvetande är ett begrepp som Young använder sig av men som ursprungligen 
härstammar från den amerikanske sociologen W.E.B. Du Bois. Dubbelt medvetande innebär 
en känsla av att se sig själv genom andras ögon. Det dubbla medvetandet uppstår när den 
förtryckta gruppen vägrar att överensstämma med stereotypa bilder som den dominanta 
gruppen skapat. Den dominerade gruppen strävar efter en känsla av mänsklighet men döms av 
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den dominanta gruppen som annorlunda eller underlägsen. Det dubbla medvetandet kan också 
förstås som vetskapen av att tillhöra en grupp men att bli dömd av en annan, på så sätt 
definieras även gruppers hierarki. Den kulturella dominansen har enligt Young även en 
inneboende paradox. Paradoxen består av två upplevelser, att uppleva sig själv som osynlig 
och att uppleva sig själv som annorlunda. I denna process förkroppsligas orättvisa. Orättvisan 
består av att den underlägsna gruppens erfarenheter av det sociala livet har få 
beröringspunkter med den dominanta gruppens (Young, 1990).  
 
Young använder begreppet scaling bodies som syftar till att urskilja socialt värde på 
grundvalen kroppsliga skillnader. I skapandet av dominanta och underlägsna grupper blir de 
kroppsliga skillnaderna viktiga. Den underlägsna gruppen definieras endast som kropp. De 
människor som innehar den underlägsna positionen betraktas ofta som fängslade i en oönskad 
kropp. Den dominanta gruppens kopplingar till kropp är inte lika starka som i den 
underlägsna gruppen. Kroppen hos den dominanta gruppen ses som neutral och omärkt i den 
bemärkelsen att den är sammankopplad med vithet och maskulinitet. Den kvinnliga kroppen 
sorteras in i den underlägsna gruppen och definieras som den andra. Normen för den 
kvinnliga kroppen idag är en vit, ung och smal kropp. Detta skapar en form av fångenskap för 
alla de kvinnokroppar som inte har de normativa egenskaperna och passar in i kategorierna 
vit, smal och ung (Young, 1990).  
 
Från ett politiskfilosofiskt perspektiv närmar sig Young (1990) det offentliga rummet. Young 
menar att det offentliga rummet har en inneboende uteslutningsmekanism. Det offentliga 
rummet är motsatsen till natur och kropp, något som kvinnor traditionellt förknippats med, 
vilket då leder till exkludering. Liknande tankegångar hittas hos Bell (1996) som menar att 
staden historiskt sett har planerats av män för män. Young tecknar en historisk bild över 
staden som den en gång var tänkt att vara. Young refererar till Habermas som beskriver 
stadens offentlighet som ett kritiskt rum för samtal och debatt där människor kunde mötas på 
lika villkor oavsett klasstillhörighet (Habermas 1974 i Young 1990). Young (1990) menar att 
det länge har funnits en tanke om att stadens offentliga rum ska vara opartiska, representera 
det generella samt spegla den universelle medborgarens intressen. Det ska också nämnas att 
den universelle medborgaren är intimt förknippad med manlighet, vithet och medelklass. 
Feministiska politiska filosofer har genom att bryta ned dikotomin mellan offentligt och privat 
visat att idén om det offentliga bygger på en exkludering, vilket går emot det offentliga 
rummets principer, att det ska vara öppet, tillgängligt och inkluderande. 
 
Sara Ahmed tillhör den postkoloniala teoribildningen och är inriktad mot feministiskt teori, 
queerteori och kritisk rasteori. I Vithetens hegemoni ämnar Ahmed att beskriva hur vithet görs 
världslig, hur den materialiseras och levs. Ahmed vill omformulera vithet till ett 
fenomenologiskt problem och vill med fenomenologins hjälp visa hur vithet är ett resultat av 
rasifiering. Rasifieringen sätter i sin tur upp ett ramverk för vad som är möjligt för vissa 
kroppar. Ahmed beskriver vithet som ”[…] en pågående och oavslutad historia, som 
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orienterar kroppar i speciella riktningar och påverkar vilket utrymme de ’tar upp’” (Ahmed, 
2011, s. 126).    
 
För att förstå hur vithet håller genom tiden betraktar Ahmed (2011) det utifrån begreppet 
vana. Hon menar att offentliga rum är formade av kroppars vanebeteenden vilket gör att 
rummets konturer kan ses som invanda. Vithet kan liknas vid en kvalitet som blivit given 
vissa kroppar och som kan absorberas av rummet. Därför kan vithet liknas vid ett vanemässigt 
arv. Dock handlar inte arvet i främsta hand om att ärva en vana i sig, utan snarare som att 
kroppar och rum kan producera kroppsliga och rumsliga arv. Att beskriva vithet som en vana 
är också ett påstående om vad kroppar kan åstadkomma. Följande citat visar Ahmeds 
tankegångar om vithetens vanor närmare: 

 […] Vita kroppar är vanemässiga på så sätt att de ”följer efter” handlingar: de blir inte ”pressade” i mötet 
med saker eller med andra, eftersom deras vithet ”passerar obemärkt”. Vithet blir på detta sätt något som 
släpar efter; vita kroppar behöver inte konfrontera sin vithet; de är inte orienterade mot den, och detta 
”inte” är vad som får vitheten att hålla ihop, som något kroppar orienterar sig kring. När kroppar ”släpar 
efter”, då ökar de samtidigt sin utbredning. (2011, s. 135.)   

	  
Ahmed (2011) benämnde vithet som något eftersläpande, något som blir kvar. På så sätt visar 
också vitheten upp sin egen hegemoni. Vithet är osynligt och frånvarande kring vilket andra 
framträder som avvikare eller jämförelseobjekt. Vitheten är dock endast osynlig för de som 
besitter den eller för de som är så vana vid att se den att den har blivit internaliserad, trots att 
de själva inte innehar vitheten. Ahmed menar därför att rum orienteras kring vithet. Detta för 
med sig att icke-vita kroppar kan känna sig obekväma, synliga, utsatta och annorlunda när de 
upptar utrymmen som kretsar kring vithet. Vita kroppar är därför bekväma eftersom rummet 
är en förlängning av den egna kroppen. Ahmed menar att vithet kan ses som en skapare av 
offentlig trivsel genom att låta vissa kroppar ta plats i rum som antagit deras former. Kroppen 
tillåts då att passa in vilket ger en upplevelse av att rummet är bekvämt. Med bekvämlighet 
följer rörelsefrihet. Genom att vara den som passar in i ett rum så ges individen en större 
rörelsefrihet än om kroppen hade betraktats som något avvikande och annorlunda. Ahmed har 
inspirerats av Frantz Fanons Svart hud, vita masker. Fanon skrev på temat avkolonialisering 
och i boken Svart hud, vita masker redogör han för den icke-vita människans erfarenhet av 
kolonialismen ur ett fenomenologiskt och psykoanalytiskt perspektiv. Fanon (1995, s. 107) 
menar, ”Ty den svarta människan måste inte bara vara svart, hon måste vara det i förhållande 
till den vita människan”. Fanon (1995) menar att motsatsen inte gäller, den vita kroppen 
behöver inte förhålla sig till den svarta kroppen. Vithet kan därför ses som något som den 
icke-vita kroppen förhåller sig till.  
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4 UNDERSÖKNING 
 
I följande kapitel kommer det empiriska materialet att redovisas. Materialet som samlades in 
genom livsvärldsintervjuer med inslag av fotoelicitering samt materialet från 
promenadintervjuerna kommer att redovisas efter tre olika teman som svarar mot studiens 
frågeställningar. Dessa teman är kropp, stad och makt.  
 

4.1 Tema: kropp 
Kroppar är inte något vi har utan något vi är. Varje dag möter vi människor kroppar, vi går 
jämte dem på stadens gator och ser dem i reklamen. Vi omges av synen av dem. Alla 
respondenter var överens om att den kropp som reklamen visar upp är den vita, unga, smala, 
lyckliga och tränade kroppen, vilket sänder signaler om att vara lyckad. Motsatserna till en 
kropp som är vit, smal, ung, tränad och lycklig är frånvarande.  
 

4.1.1 Att växa upp 
Alla respondenter delade med sig av erfarenheten och kunskapen att den kropp som reklamen 
framställer får effekter och påverkar dem. För att förstå vilka effekter och vilken påverkan 
som reklamen besitter är det viktigt att förstå att kroppen och reklamen interagerar med 
varandra. Många respondenter började bli medvetna om detta i början av tonåren. Lisen 
menar att hon alltid varit medveten och uppmärksammat reklam. Hon märkte att den här 
sortens reklam gjorde avtryck på henne när hon var i tolvårsåldern och beskriver reklamen 
som frätande: ”Jag blev väldigt påverkad av det, började upptäcka att jag ville bli väldigt 
smal, jag ville ha väldigt mycket saker. Jag måste ha den här [prylen] annars kommer jag inte 
vara glad, det var supertydligt!”. Siri beskriver att när hon var yngre kunde hon känna stor 
ilska gentemot reklamen och jämföra sin egen kropp med de kroppar hon såg i reklamen. Hon 
säger: ”Jag har pluggat länge och har fått en feministisk analys. Om jag inte haft analysen så 
vet jag inte vad som hade hänt. Kanske hade jag mått dåligt.” För Frida sammanföll insikten 
om vilken reklam som möter en i det offentliga rummet och vad det faktiskt kan innebära att 
befinna sig i det offentliga rummet när hon var i elvaårsåldern:   

Jag kommer ihåg när vi var på en resa med familjen till Italien och att okända killar på vespor visslade 
efter mig på stan. Men jag kommer ihåg den situationen och det bekräftade liksom ens insikt vad det 
innebär att befinna sig i staden. Ungefär samtidigt började man väl lägga märke till reklambilder och det 
hänger ihop ganska mycket för mig. 

 
Frida berättar att hon började kalla sig feminist när hon var elva och beskriver det som ett 
tidigt uppvaknande. Hon berättar hur hon började förstå hur det hängde ihop: ”Det är väl den 
första vägen in i feminismen för många att man ser undernärda modeller på H&Ms stora stora 
billboards och att det inte är det för män och ungefär samtidigt upplever man också det att 
man är betraktad när man befinner sig i staden”.  En del av Fridas uppvaknande handlar 
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således om att hon noterade att det fanns en skillnad i hur reklamen använder kvinno- och 
manskroppar. Enid berättar om en annan upplevelse som liknar Fridas:  

När vi var 13 så hade vi julmys med mina barndomskompisar och sen kom en av mina bästa kompisar 
Julia dit och hon var också 13 och hon var jätteupprörd för hon sa så här: det hände en grej idag − det 
kom fram en person på stan till mig idag och frågade om jag ville vara modell till deras agentur. Och hon 
var jättearg − förstår inte de att jag är ett barn? Och jag tyckte typ att hon var dum i huvudet för det är ju 
drömmen! Att någon ska tycka att man ser så vuxen ut. För jag var ganska sent utvecklad. Jag tror att jag 
också kände mig väldigt mycket som ett barn och kanske avundades att bli sexualiserad.  

 
Ovanstående citat från Enid belyser att frågan om sexualisering kan inrymma ett utanförskap 
men också kan markera ett inträde i en vuxnare värld. Ida minns en tågresa där hon hade 
tidningen Cosmopolitan7 framför sig: 

 […] Jag brukar köpa sådana tidningar så sällan, för jag får det som jag kallar för hetsen. Okej men ska 
jag ta det där livet? Om jag lägger ned all min tid på det här så kanske jag ser ut så där och blir lycklig, 
ska jag bara ta och göra det? Men jag orkar liksom inte för man måste ju göra en sådan uppoffring, man 
ska bara äta alger och träna. Men ibland kan jag ändå bli så här, att tänk om det blir som i den där Disney-
filmen att allt bara löser sig. Och så tränar man massor men sen så orkar man inte för man är ju människa. 
Jag kunde få sådana perioder, kunde bli nästan religiös och skriva upp allt jag tränat. Men sen satt jag där 
med tidningen framför mig och såg den lite som en ritning. Jag såg det så här, här står det rubrik, här är 
det utseende snygg tjej, här är det reklam ett, reklam två, det här är inte en verklighet det är en bild som 
de har projicerat upp tusen gånger, det är ingen som ser ut så där, eller det kanske finns men, är det här 
livet? Jag kan vara värd något ändå. Det blev så tydligt.  

 
Även Ellen vittnar om liknande erfarenheter. För hennes del började det när hon kom in i 
puberteten:  

Min mamma har alltid varit väldigt duktig med att vi alltid diskuterat hur en kvinna framställs och hur en 
man framställs och att man inte behöver passa in i alla mallar. Jag kom in i puberteten tidigare än mina 
kompisar och då passade jag ju inte in där, jag hade former det hade ju inte de. Då blev man osäker på det 
viset och så fick man se reklamen. Jag har former, jag är inte så smal som reklamtjejerna och då börjar det 
ju bli påtagligt, just i puberteten, åh shit ska man se ut så där! Då börjar man väl tänka mer på hur jag ser 
ut och det slutade med att jag hade en fas där jag hade jättekortklippt hår och såg ut som en kille istället. 
Jag visste inte riktigt hur jag skulle stå emot för att kunna stanna där jag kände mig nöjd, utan jag gick 
väldigt långt åt andra hållet och klädde mig som kille istället för det var enklare. 

	  
Ellen beskriver det som enklare att klä sig som en kille eftersom hon då inte behövde fundera 
på huruvida killarna tyckte hon var söt eller inte. Hon betraktades inte heller som en 
konkurrent av andra tjejer. Känslan av att vara fel upplevde hon som ännu större när hon 
klädde sig som kille och det blev mycket jobbigt att se reklam: ”I den här perioden var jag 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 En tidning som riktar sig till unga kvinnor med fokus på mode, skönhet, relationer och sex. Den svenska 
utgåvan av tidningen lades ned 2012 (Nesser, 2012). 
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väldigt långt från de bilderna. Då blev det ju som att jag var ännu mer fel trots att jag var nöjd. 
Det var verkligen minus minus minus.” I efterhand upplever Ellen att hon fick ett annat 
bemötande. Med henne kunde killarna diskutera viktiga saker. Hon upplever denna period 
som att hon bemöttes som människa, och inte som hennes mer feminina tjejkompisar som 
endast bemöttes som kropp. Ellen ser inte denna period som avslutad, även om hon varken 
klär sig som en kille eller har kort hår idag. Anledningen till detta är att hon upplever att hon 
vann utrymme, både verbalt och handlingsmässigt. Detta är något som hon tar med sig från 
den tiden. Lisen, Siri, Frida, Enid, Ida och Ellen delar på många sätt samma erfarenhet. Att i 
tonåren och puberteten så blir kroppen något som man blir medveten om och att kroppen har 
ideal och normer att förhålla sig till. Kroppen var tidigare något som endast existerade men 
blir under tonåren något som man behöver förhålla sig till.  
 

4.1.2 Reklamens normer 
Samtliga respondenter anser att reklamen visar en synnerligen homogen grupp av människor. 
Detta var något som framkom både under livsvärldsintervjun, fotoeliciteringen och 
promenadintervjun. Individerna som syns i reklamen är till antalet flest kvinnor som 
uteslutande är vackra, vita, unga, smala och utan någon synlig funktionsvariation. Eli reagerar 
på att alla kvinnor som syns i reklamen ser likadana ut: ”Man framställer hela tiden samma 
ideal”. Detta är både en generell uppfattning Eli har om reklam i allmänhet men även om de 
bilder som användes under fotoeliciteringen. Ellen konstaterar att ”det är en brist på vanligt 
folk helt enkelt”. Ellen tycker också att sättet som kvinnor generellt framställs på i reklamen 
är problematiskt. Hon anser att kvinnor porträtteras som späda och hjälplösa samt något som 
behöver tas om hand. Eli anser att kvinnor framställs som lättillgängliga, sexiga och framför 
allt mer avklädda jämfört med män. Edit ser en stark kvinnlig undergivelse i reklamen. 
Liknande tankar återfinns hos Lisen, som ser en tydlig skillnad mellan hur kvinnor och män 
framställs: ” […] en manskropp är framträdande, han är aktiv, han är på väg medan en 
kvinnokropp ligger lite avslagen vid en poolkant, passiv.” Karin har funderat mycket på att 
kvinnor väldigt ofta framställs som sexiga i reklamen och att reklamen ofta anspelar på 
sexualitet och nakenhet. Hon konstaterar att ”det är sex överallt. Det blir lite tröttsamt, måste 
det vara sex hela tiden? Måste det vara sex med på allting för att det ska bli bra?”. Karin 
upplever att hon genom reklamen ständigt ”matas” med budskapet om att hon måste vara 
sexig, vilket hon upplever som påfrestande. Hon menar: ”Det känns lite som att det måste 
nästan vara ett medvetet val att bortse från det, man får liksom anstränga sig för att inte se det 
och låtsas om det. Det är lättare om det bara inte finns.”  
 
Ida har länge varit engagerad i frågan om sexualisering av det offentliga rummet och 
anordnade för några år sedan en demonstration i Stockholm. Ida tycker att det från ett 
psykologiskt perspektiv är intressant vad som händer när folk, kvinnor i synnerhet, lär sig att 
de inte är aktörer, vilket hon tycker är tydligt eftersom hon anser att reklam framställer 
kvinnor som objekt utan agens. Ida menar att detta påverkar hela identiteten hos kvinnor och 
unga tjejer. Dessutom menar hon att detta är något som kvinnor alltid måste förhålla sig till. 
 



	   	  33 

Att reklamen berättar för individer hur de ska se ut och hur de ska vara är något som samtliga 
respondenter har erfarenhet av. Trots att de själva är vita har några av respondenterna har 
reagerat på att nästan alla människor i reklamen är uteslutande vita. Att vithet dominerar i 
dagens samhälle sammanfattas ofta med begreppet vithetsnorm. Siri menar att hon själv är 
uppvuxen med en tredjevågens feminism som hon tycker har varit motståndare till bland 
annat porr och reklam. Hon berättar:  

Man har alltid reagerat på att de är så smala, så här ser ingen ut. Och när man var yngre påverkades man 
mycket av det, blev väldigt arg när man såg dem. Men det är först på senare tid som jag blivit 
uppmärksammad på intersektionell feminism och svart feminism och att det finns en sådan otrolig 
vithetsnorm som man inte reflekterat över för att jag är själv är vit. 

	  
Lisen har också funderat över reklamens framträdande vithetsnorm: ”Nu är jag ju själv vit 
men jag har reagerat på att vithet finns överallt. Och det är fortfarande en feministisk aspekt.”. 
Lisen menar vidare att de icke-vita som syns i reklam ändå faller inom normen för vad som 
kan anses vara ett västerländskt skönhetsideal: ”[…] det är tunn liten näsa, de ser väldigt 
västerländska ut, de har ju inte afro. Det skulle ju aldrig hända, de har långt svart böljande 
hår. Lisen spekulerar i vilka konsekvenser reklamens vithetsnorm kan få. Hon anser att 
reklamens vithetsnorm är ett resultat av samhällets vithetsnorm och menar att det inte bara är i 
det offentliga rummets reklam som vitheten dominerar utan även i film och TV. Hon landar i 
slutsatsen att: ”det kanske blir så att vita har en mer självklar plats i det offentliga rummet”.  
Både Siri och Lisen besitter vithetsprivilegium och i och med det privilegiet anser de att det är 
särskilt viktigt att reflektera över reklamens dominerande vithet. Detta skulle kunna uppfattas 
som provocerande av icke-vita eftersom vita kan reflektera kring sin egen vithet och inte har 
någon erfarenhet av att inte kunna passera rum obemärkt.  
	  

4.1.3 Kroppsliga reflektioner 
Mötet med stadsrummets reklam får respondenterna att reflektera mycket kring sin egen 
kropp. Detta var ett tema som respondenterna återvände till under livsvärldsintervjuerna och 
promenadintervjuerna. Lisen menar att hon tänkte mer på det när hon var yngre, men 
vidhåller att: ” Men fortfarande går jag ju runt och är missnöjd med min kropp men det är inte 
sjukligt, det är vad det är”. Även Ida berättar om samma erfarenhet: ”Jag kanske inte tänker 
på det så mycket, för man vet att de tankarna är fel och de vill få oss att tänka dessa tankar 
och det är sjukt och bara en sorglig produkt av det här samhället. Men man tänker ju på det, 
det gör man ju alltid, mer eller mindre faktiskt.” Ellen berättar att hon är nöjd med sin kropp 
men när hon ser reklam kan hon inte undgå att jämföra sig med de kropparna:  

[…] jag tycker det är fruktansvärt frustrerande för jag är nöjd så som jag är men de ifrågasätter mig på 
något vis och min inställning till mig själv. Jag bli arg på att de får mig att tänka en gång till när jag 
egentligen är klar så att säga. […] Det tar så mycket energi att säga till sig själv hela tiden, du bryr dig ju 
inte för du är ju nöjd! Eller hur! Men ändå kommer den här lilla rösten, är du verkligen nöjd? Typ som en 
påträngande telefonförsäljare, behöver du inte den här tidningen också?  
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För Edit kommer reflektionerna om hennes egen kropp i perioder:  

För mig beror det lite på dagsformen. Det går i perioder det där för mig och jag har perioder där jag inte 
reflekterar så mycket över min egen kropp och tänker på andra saker och det är ofta i perioder där jag 
känner mig säker i den och då tycker jag inte att jag gör det aktivt även om det lagras men sen finns det 
perioder där jag är svagare, särskilt om det är nu på våren så tycker jag att sådana semesterbilder och 
resebilder kan vara rätt så hetsiga. Jag tycker verkligen att det skiftar väldigt mycket. 

	  
Alla respondenterna berättar att de på ett eller annat sätt jämför sin egen kropp med den kropp 
de möter i reklamen. Karin berättar om det möte som sker för henne när hon möter reklamens 
framställning av kroppen:  

Reaktionen blir ju så här, till exempel om jag ser en bikini. Den där bikinin hade varit jättesnygg på mig 
om jag bara var lite smalare och det är ju väldigt tråkigt. Då kan jag verkligen känna att jag blir påverkad. 
Om jag skulle ställa mig själv bredvid den här modellen skulle det inte se likadant ut. Om jag provar 
någonting så ser jag att det här inte sitter bra, det skulle ha suttit så här istället, så här är inte tanken att det 
ska sitta. Säg att man provar en skjorta som sitter jättebra men den är för kort i ärmarna, då tänker jag vad 
långa armar jag har istället för att det är skjortan som är kort i ärmarna. Sådana grejer. Den här tröjan är 
inte sydd för min kropp fast det blir ju tvärtom min kropp är inte gjord för den här tröjan. […] Och då 
bedömer man ju sig själv i relation till en annan person på bilden.  

	  
Även Lisen har liknande upplevelser:  

Jag tycker framförallt att kläder inte är lika snygga på mig för de sitter snyggare på den smala kroppen. 
Och det är ju för att normen är att man ska vara smal. Det är ju inte så att jag går runt och är tjock men det 
ser bara bättre ut på någon som är lång och smal, och det stör mig, jättemycket. Men jag känner mig inte 
ledsen över det, mer irriterad.  

	  
Eli kan stundtals känna likadant:  

Jag brukar inte tänka på det när jag går på stan och ser smala tjejer i reklamer. Mer att jag inte vill se ut så 
för jag tycker att de är för smala. Om jag beställer hem kläder och har sett reklamen hur det ska se ut, så 
ser jag ju att det inte satt alls bra, det ska inte se ut så här. Och då tänker jag att jag har för breda höfter 
eller för bred midja. Men sen tänker jag att jag är ju hälsosam, jag försöker komma ifrån det. Jag har 
kommit ifrån det stadiet att jag påverkas av idealet och normen på så sätt. Det är väldigt skönt.  

 
De kroppar som reklamen framställer fyller funktionen av ett facit för Karin, Lisen och Eli 
vilket gör att de ofta tänker att det är deras egna kroppar som det är fel på. Eli anstränger sig 
för att bryta det tankemönstret och istället möta den första tanken om att det är hennes kropp 
det är fel på med tanken om att hon är hälsosam.   
 
Frida reflekterar kring sin egen kropp i perioder: ”Om jag är inne i en period där jag känner 
mig ful så kommer den tanken att aktualiseras när jag ser den typen av bilder men också när 
jag får förbi folk på stan som jag tycker är snygga.” Frida berättar att reklamen kan vara en 
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utlösande faktor beroende på hennes mående. Hon berättar: ” […] om jag går omkring och 
tänker på att jag typ är lite ful eller något sådant, då kommer det vara utlösande, då kommer 
jag reagera på den typen av bild. […] Man vet ju intellektuellt att det här inte är en riktig bild 
men man kan ändå ha dagar där man känner sig äcklig, har lite dålig hy och tänker att åh gud 
så där kan man se ut.” Om hon däremot är inne i en period där hon känner sig snygg upplever 
hon inte reklamen som lika konfrontativ.  
	  

4.1.4 Försvar 
Reklamen som syns i stadsrummet upplevs som påträngande. Många av respondenterna 
berättar att de har byggt upp olika typer av försvar mot denna typ av reklam som de upplever 
som svår att skydda sig mot. Ellen berättar under promenadintervjun att hon uteslutande 
brukar lyssna på musik eller podcasts i hörlurar när hon går i staden. Då upplever hon att hon 
fokuserar på annat, och att hennes primära sinne då blir hörseln och inte synen vilket gör att 
reklamen bleknar bort. Edit menar att hon också har byggt upp murar som ska skydda henne 
mot denna typ av reklam, hon berättar:  

[…] men när man bygger upp aktiva murar är i perioder där man har svinmycket komplex för den och 
knappt orkar visa sig utanför dörren och då kan det bli påtagligt att man måste stå och påminna sig om att 
nu är den bilden retuscherad och man måste då omsätta alla de intellektuella kunskaperna.  

 
Edits murar är inte lika explicita som Ellens, ofta handlar det om att hon tänker på andra saker 
än sin kropp och att behovet av försvar går i perioder. Frida tycker att det är svårt att försvara 
sig eftersom de normer som reklamen befäster påverkar henne på ett sätt som det kan vara 
svårt att veta hur man kan försvara sig mot: ”Det gör något med ens psyke även om man inte 
fattar det direkt”. Ida menar att det är svårt att försvara sig mot bilder, hon säger:  

Du kan inte skydda dig för bilder eller för musik. För det går bara rakt in. Men just bilder går in i vår 
optiska nerv och in i vår visual cortex. Du får ju associationer för det kickar igång massa grejer i vår 
hjärna men sen den medvetna processen att du fem steg senare, just det jag ska inte må dåligt av det här, 
du har ju redan satt igång den processen. 

 
Visuella representationer såsom reklam har således en stor genomslagskraft som påverkar en 
del av respondenterna på ett sätt som inte alltid går att identifiera. Några menade också att 
reklamen ”lagras” hos dem vilket gör det svårare att fastställa vilka konsekvenser och vilken 
påverkan det ger. 

4.2 Tema: stad 
Att röra sig i staden innebär att dagligen mötas av reklam som visar sexualiserade och 
objektifierade kvinnokroppar. Detta får effekter på samtliga respondenter dagligen som leder 
till tvivel om den egna kroppen samt känslor som ilska och irritation. Detta stycke kommer att 
handla om hur respondenterna förstår och upplever det offentliga stadsrummet.  
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4.2.1 Den egna geografin  
Många respondenter berättar att de tycker att det offentliga stadsrummet är en kommersiell 
plats som är fylld av reklam. De menar att denna typ av reklam är så vanlig att de knappt 
noterar den längre. Detta blev särskilt tydligt under promenadintervjuerna då några av 
respondenterna menade att de uppmärksammade reklamen extra mycket när de promenerade 
med mig. Magda berättar att hon upplever att denna reklam främst finns i stadskärnorna: 
”Skulle jag ta en promenad borta i Stadsträdgården så tänker jag inte på det lika mycket som 
om jag hade gått på Svartbäcksgatan förbi Åhléns.” Frida menar att hon rör sig över en liten 
del av Uppsalas yta och att hon inte är nere i Uppsalas stadskärna särskilt ofta där denna 
reklam återfinns. När hon befinner sig i stadskärnan blir hon dock sällan förvånad över 
reklamen hon möter. Hon anser att det offentliga stadsrummet idag förutsätter denna typ av 
reklam: ”Om man går in på typ Åhléns och ska köpa smink då är liksom förutsättningen för 
att de bilderna ska vara där i stan, det ska vara sexualiserade bilder där så man reagerar inte på 
det.” Även om Frida förväntar sig att viss reklam som anspelar på sexualitet och nakenhet ska 
finnas på vissa platser så är hon ändå mycket kritiskt inställt till det:  

Jag har ju någon sorts vision om att det inte ska finnas någon reklam alls, redan där är det ett intrång i min 
integritet att jag ska behöva se den skiten. Jag tycker verkligen att det är provocerande och upprörande att 
det får vara så. Inte bara för min egen personliga upplevelse av den bilden utan även rent politiskt, jag 
tycker inte att vi ska ha ett offentligt rum där kvinnokroppen är en utsmyckning. 

	  
Frida anser att kvinnokroppen används som utsmyckning i det offentliga rummet. Siri har 
liknande tankegångar och anser att: ”[…] ingen annan utsmyckar det offentliga rummet på så 
sätt.” Som ytterligare ett exempel på utsmycknad nämner hon offentlig konst och nakna 
statyer. Men hon anser att det är två olika typer av utsmyckningar. 
 
Precis som Frida menar även Siri att det egna rörelsemönstret och de platser man vistas på är 
av betydelse: 

För mig är Stockholm är en mer sexualiserat plats än Uppsala. Men det beror på var jag rör mig i 
Uppsala. Jag rör mig i en triangel mellan universitetsbyggnader och mitt hem. Ibland går jag ner på stan. 
Inte alls så ofta som när jag bodde i Stockholm. I Stockholm åkte jag mycket tunnelbana, jag åker inte 
kollektivt alls i Uppsala på den nivån.  

	  
Siri fortsätter:  

Jag tror att det var i samband med att jag flyttade till Uppsala som jag slutade ha ångest över min kropp. 
Nu vet jag inte om det hänger ihop. Men när jag slutade röra mig i sådana miljöer så slutade jag att tänka 
på det. Men det kan också bero på att jag blev äldre och inte är tonåring.  

	  
Siri märkte en skillnad när hon flyttade från Stockholm till Uppsala. Hon menar att denna 
skillnad kan bero på att hon inte åker kollektivt längre, inte besöker stadskärnan i lika stor 
utsträckning som när hon bodde i Stockholm men också att hon blivit äldre. Både Frida och 
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Siri anser att de rör sig över en relativt liten yta i Uppsala, vilket påverkar hur ofta de möter 
reklam.   
 

4.2.2 Rum för bedömning  
Några av respondenterna upplever att stadsrummet är en plats för blickar och bedömningar 
och där man riskerar att bli betraktad. Detta som en följd av all reklam som ingår i det 
offentliga stadsrummet och att kommersiella intressen tillåts breda ut sig. Lisen menar: ”Jag 
har nog bara accepterat att det är företag som styr och det är jobbigt i sig.” Ellen upplever 
följande:  

När man kliver utanför dörren är det så att man nästan känner en switch, klick! Nu ska andra bedöma mig 
och jag måste representabel ut. Vad är mina referenser till det? Vilken reklam såg jag senast? Och sen när 
man kommer hem kan man slappna av.  

	  
Frida upplever inte att hon blir bedömd lika starkt som Ellen, däremot känner hon sig 
betraktad i det offentliga rummet: ”Det är ju ständigt i bakhuvudet att man vet att risken finns 
att bli betraktad. Man vet att det finns alltid en potentiell blick på mig.” Att känna att man ska 
bli bedömd och vetskapen om att man kan bli betraktad är något som inte stannar i 
stadsrummet. Många respondenter upplever att den reklam de ser i stadsrummet även har 
förmågan att följa med dem hem. Detta förstärks av andra reklamkanaler såsom TV, 
tidningar, internet och nyhetsbrev. Många upplever det som att de aldrig får vara i fred. Ida 
säger: ” Jag blir irriterad av att det även är så hemma. Jag har ju avklickat alla nyhetsbrev.” 
För Ellen är det inte bara det offentliga stadsrummet som är sexualiserat utan hon anser att 
hela hennes tillvaro präglas av detta: 

Det smyger ju in sig i hemmet också. Vi får reklamblad, Tv:n går i bakgrunden. Går man in på en sida så 
pop up, tadaa! Spammail från H&M. Inte ens hemma får vi en paus från det är så här du ska se ut. Till 
och med hemma.  

	  
För Ellen är det svårt att dra en gräns mellan det offentliga stadsrummet och hennes hem 
gällande hur hon tar till sig reklamen. Hon menar: ”Det finns nog ingen gräns. Finns det en 
gräns är den fruktansvärt diffus känner jag”. Eftersom Ellen anser att reklamen når henne 
även hemma så slutar hon inte att bedöma eller jämföra sig med reklamens framställning av 
kvinnokroppen trots att hon är hemma. Ellen liknar det offentliga stadsrummet vid en sluss:  

Jag tänker det som en sluss. Vattennivån är inte lika hög hemma som ute. Ute kommer vi verkligen in i en 
mentalitet där vi ska representera oss själva och vi ska accepteras av allmänheten ute i det offentliga 
rummet. Samtidigt när vi kommer hem, så sipprar det hela tiden igenom vatten från det offentliga 
rummet. Vi fortsätter att döma oss själva hemma fortfarande men inte lika mycket som ute.  

	  
Hon fortsätter:  
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Jag kan känna att jag går mellan ytterligheter, att när jag är hemma är håret rufsigt, väldigt slappa kläder 
och man bara sjunker ihop nästan snuskigt för att man fixar sig så mycket så fort man ska ut. Någon 
hållning ska man väl ha, en kappa som ser relativt nytvättat ut och håret ska väl inte se ut som ett skatbo 
det ska ligga på plats. Det är svårt att vara kvinna. 

	  
Ellens upplevelse vittnar om att hon ständigt känner sig bedömd oavsett var hon befinner sig: 

Tänker man på det känns det värst hemma för där ska man ju ändå få slappna av och bara koppla ifrån 
allting men det går inte. Så då är det ju nästan bättre att vara ute för där kan jag hålla på att döma mig 
själv hur mycket jag vill men hemma så smiter de här tankar ut, jag måste se ut på ett visst vis, gå på ett 
visst vis och föra mig på ett visst vis. Det är lite så här storebror ser dig. Oavsett var jag är någonstans så 
påverkar det mig hela tiden. Vilket betyder att de har lyckats smita in i min mentalitet. 

	  
Hemmet som hon tycker borde vara en plats för rekreation visar istället upp likheter med det 
offentliga stadsrummet. 
	  

4.2.3 Kollektivtrafiken 
Många av respondenterna berättade att det utöver stadskärnan finns en särskild plats i det 
offentliga rummet där de möter sexualisering, nämligen i kollektivtrafiken. Detta upplevs ofta 
som mer påträngande än att möta det på gågator och i stadskärnor. Magda upplever följande: 
”De gånger jag känner att jag blir väldigt upprörd är när jag åker kollektivt. Jag lyssnar inte på 
musik, jag står och lyssnar eller tittar. Och då tänker jag på det mycket mer känns det som.” 
Att åka kollektivt är ofta förknippat med väntan vilket gör att reklamen lätt fångar ens 
uppmärksamhet. Edit menar att hon på en tunnelbaneperrong konfronteras med reklamen på 
ett mer direkt sätt än när hon exempelvis går förbi samma reklam i staden: ”Jag tror att det är 
för att bilderna är så himla stora. De är en så kal miljö så de syns så himla himla mycket.” 
Tunnelbanan är en plats där Frida förväntar sig att se reklam som visar avklädda 
kvinnokroppar, denna vetskap till trots kan hon ändå inte låta bli att reagera på det hon ser:  

Jag kommer ihåg början av hösten när jag praktiserade och var tvungen att åka tunnelbana varje dag. Då 
stod jag och bara liksom, gör man fortfarande sådana reklamer vad sjukt! Nu ska de ju sälja den här 
datorn och så är den här nakna tjejen, lite så. Ibland kan jag komma på mig själv, jag trodde vi hade slutat 
[med denna typ av reklam], och bli irriterad. 

	  
För Magda, Edit och Frida blir tunnelbanan och kollektivtrafiken en plats där det inte går att 
värja sig mot reklam och exponeringen och utsattheten för reklam blir således större och mer 
påtaglig på dessa platser jämfört med andra.  
 

4.2.4 Virtuella och naturnära rum  
Denna uppsats tar avstamp i att det offentliga stadsrummet är sexualiserat. Något som jag inte 
ställde specifika frågor om men som framkom under intervjuerna var att sexualisering inte 
endast förekommer i staden utan återfinns på fler platser och i andra rum. En del av 
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respondenterna liknar Internet vid ett offentligt rum eller en plats. Siri säger: ”Även om det är 
virtuellt så kan man se det som en stad eller som en plats”. Trots att Internet inte kan likställas 
med det offentliga stadsrummet delar de samma grundläggande idé, att det ska vara 
tillgängligt för alla. Ida hade avregistrerat sig från samtliga nyhetsbrev som hon tidigare 
prenumererade på. Detta för att undvika reklam som visar sexualiserade kroppar, hon menar: 
”Det går inte att se ett nyhetsbrev utan att se sådant här. Weekday, sexismen är lite otydligare 
där, men inte jämställd. Frida menade att hennes geografiska plats var liten och att hon 
besökte stadskärnan relativt sällan. Detta innebär dock inte att hon inte nås av reklamen. Hon 
berättar: ”De typer av bilder som man tidigare mest har sett i stadsbilden tänker iallafall jag 
att jag mest ser virtuellt via Internet.” Att vara en mediakonsument, oavsett vilket medium det 
gäller, är att vara mottaglig för reklam. Tekniska framsteg såsom Internet har inneburit 
ytterligare ett sammanhang och ytterligare en plattform för reklam. Sammanhangen där 
reklamen letar sig in blir allt fler vilket gör att reklam är oberoende av plats för 
respondenterna. Detta gör att reklamen ständigt är närvarande, en del av tillvaron och gör 
anspråk på större utrymme vilket i sin tur medför att ännu större påverkan för individer. 
Samtliga respondenter har erfarenheten av att reklamens framställning av kroppar får effekter. 
I och med tekniska framsteg finner reklamen nya sammanhang vilket gör att de rum där 
reklamen inte kan tränga in minskar. Men det finns platser och rum där respondenterna inte 
känner att de nås av reklam. För Ellen är en sådan plats naturen. Hon menar: ”Jag nås inte av 
det när jag går i riktig skog eller är vid älven och fiskar. Där är vi fria. Vill man vara fri från 
allt det här trycket ska man nog vara ute i naturen väldigt mycket och syssla med friluftsliv, 
vilket är sjukt för det borde vara hemma.” Karin berättar att hon känner sig fri från reklam när 
hon är på landet och plockar svamp. Hon berättar:  

För det kan jag verkligen känna ibland att när man är mycket i sådana forum där det finns mycket 
förväntningar på en, främst kroppsliga förväntningar, du måste se ut så här och du måste ha det där. Sen 
när man hamnar ur det och bara gör något annat i ett annat sammanhang där sådant inte spelar någon roll 
eller man blir påmind om det, det blir en väldigt stor skillnad, det känns ju väldigt skönt att bara få blir 
uppmärksammad för det man är. Att det här skalet ska vara så viktigt.  

 
Ida menar att de gånger hon inte nås av reklam är när hon inte tar del av media: ”När man inte 
använder sociala medier eller i naturen, det är bra för kroppen att vara där.”  

4.3 Tema: makt   
I föregående stycke utkristalliserades att många respondenter upplever att reklamen besitter 
en form av makt som gör det möjligt att tränga in i hemmet och där fortsätta att påverka. Att 
reklam är en struktur och har makt blev många av respondenterna medvetna om i tonåren. I 
följande stycke kommer olika maktperspektiv att belysas som länkas samman med förståelsen 
av det offentliga rummets sexualisering.  
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4.3.1 Reklamens makt och agens 
Många respondenter menar att de i teorin är medvetna om att reklam ska sälja en livsstil 
tillika en drömvärld. I praktiken blir det dock inte alltid lika lätt eftersom reklam som 
uppvisar normativa kvinnokroppar siktas varje dag. Respondenterna jämför sig med dessa 
kroppar och många vittnar om att reklamen blir som en parallell värld, som på många sätt är 
ouppnåelig. Enligt Ellen så finns det en förtryckande mekanism i reklamens normativitet: ”Vi 
ska tryckas ned, om man tittar på reklamen ska vi inte få utvecklas åt vårt eget håll och bli den 
vi vill utan vi ska passa i den mall de klippt ut för oss.” Ellen menar att den snäva 
representationen av kvinnokroppar som syns i reklam får konsekvenser, inte endast för 
kvinnor: ”Och det här är ju inte heller bra för killarna för de får ju en bild av att det är så här 
en kvinna ska se ut. Så letar de efter det och det är inte alltid de hittar det.” Hon menar vidare: 
” […] killarna kommer in på det spåret och kan trycka på ytterligare på tjejerna för att se ut på 
ett visst vis.” För Ellen tar det formen av ett dubbelt förtyck: ”Man får tryck från alla de 
företag som vill sälja sina produkter och man får tryck från alla killar som vill ha en tjej som 
ser ut på ett visst vis för då måste man anpassa sig för att få en kille.” För Ellen finns det en 
uppenbar fara: ”De riktar ju sig mot tonårstjejer som är sårbara och lättpåverkade”. Många är 
medvetna om att ett reklamfotografi är synonymt med mycket retuschering. Trots denna 
vetskap blir det synliga det som räknas, Frida berättar: ”Även om man vet att kvinnokroppen 
inte ser ut så, men bara att utsättas för så många bilder gör att den mentala bilden av 
kvinnokroppen går emot det.” Även om Frida är medveten om att reklamfotografier 
representerar ett ytterst litet segment av kvinnokroppar så spelar det ingen roll eftersom 
reklamen som möter henne signalerar det motsatta. Hon menar:  

Det här är väldigt retuscherade bilder, jag vet det. Men det spelar liksom ändå ingen roll för att jag tror att 
även om det skulle finnas någon sådan här märkning som med cigaretter, den här bilden är inte på riktigt, 
det skulle inte spela någon roll för man ser ändå den bilden och jag tror att det intrycket inte går att ta bort 
med den sortens information.  

	  
Fridas resonemang bekräftas av Karin: ”Man tänker att det är så människor ser ut. Att det 
speglar samhället. Och om man avviker från de personerna så känns det som man avviker från 
alla i hela samhället.” För Frida, Karin och Ellen och många andra av respondenterna så har 
bilderna egen agens och kan resa in i medvetandet trots att de har verktyg för att kunna 
analysera bilderna och förstå att denna form av reklam inte är en del av verkligheten.  
	  
Eli har ett stort modeintresse. Därför är hon van vid att analysera bilders komposition och 
maktstruktur. För henne är det påtagligt att män och kvinnor porträtteras olika i reklam: ”I 
många bilder så är kvinnan underlägsen. Kvinnor visar aldrig pondus, för det är synonymt 
med maskulinitet. Man kan utläsa mycket makt i bilderna bara av att gå genom stan. Män är 
aktiva och kvinnor passiva.” Elis uttalande angående kvinnors underlägsenhet och passivitet i 
reklam gäller både de bilder som analyserades under fotoeliciteringen men är också en 
generell uppfattning hon har, vilket också var något som hon återkom till under både 
livsvärldsintervjun, fotoeliciteringen och promenadintervjun. Reklamens aktiva män och 
passiva kvinnor är ett tema som avhandlades i kapitel 4.1.2. Men får framställning av de olika 
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könen några effekter? Ellen anser att kvinnors funktion inom reklam ofta är att: ” […] lägga 
fram produkter.” Eli menar att kvinnokroppen används som ett redskap för att kunna sälja. 
Siri har liknande tankegångar och framhåller: ”Man använder en kropp av en kvinna, eller 
som uppfattas som en kvinna för att sälja saker. I fel situationer.” Eli funderar ofta på de 
signaler som reklam sänder ut och hur det hör samman med både makt och jämställdhet, hon 
säger:  

När jag ser sådan här reklam8 så får jag känslan av att mannen kan åstadkomma vad han vill medan 
kvinnor behöver visa hud för att göra samma sak, mer den svåra vägen. Och det gör mig arg. Det gör mig 
förbannad för det visar att det ena könet är bättre än det andra. Det är som att man aldrig kommer komma 
ifrån det. Det kommer alltid vara så. De kommer alltid framställa mannen som proper och framgångsrik 
och kvinnan finns bara där som en sexsymbol. Det är deppigt. Det deppigaste är att det finns kvar än 
2015. Jag tycker vi borde kommit längre.  

	  
Eli tycker att reklamen genomsyras av samhällets könsroller. Enligt henne så speglar 
reklamen samhällets maktstruktur. Ellen anser att reklamen upprätthåller en klassisk dikotomi 
mellan produktion och reproduktion: ”Vi kvinnor ska inte vara lika produktiva på något vis, 
vi ska vara fogliga.” Enligt Frida så är reklamen en del av en större samhällsstruktur, hon 
säger:  

För mig är det så uppenbart att alla de här delarna samverkar man kan liksom inte tro att den här sortens 
bilder existerar i ett vakuum. Jättemånga tjejer har ätstörningar eller tycker att det är svårt att visa sig 
bland folk om man inte är snygg. Att kvinnor på maktpositioner frågas vilken deras bästa hudkräm är. 
Allt det här gör ju att man befinner sig i ett sammanhang där det hela tiden finns en förväntning på att 
man ska vara snygg och till för någon annans blick. Och då måste man förstå att den här typen av bilder 
ingår i det och förstärker det. Skulle vi ha ett helt rättvist samhälle då skulle man väl kunna se en sådan 
bild någon gång ibland och särskilt när det är en sådan stor snedfördelning man kan inte tro att det är en 
slump att det är så många fler kvinnokroppar än manskroppar som syns och inte tro att det kommer att 
göra något för ens förståelse för var kvinnokroppar ska befinna sig och hur kvinnokroppar ska göra det.  

 
Att det finns en inneboende maktstruktur i normerna är något som många respondenter 
upplever. Ellen upplever att det finns en länk mellan reklamens normer och hur man upplever 
och värderar sig själv. Hon menar:  

Att vara smal framställs som vackert. Det blir liksom det här att man kanske inte äter ordentligt eftersom 
man blir mer värd som smal. Man glömmer ju att de är stylade i timmar och så tittar man på sig själv i 
spegeln när man kliver upp och tänker att mitt hår är nog ganska tunt ändå, vad sliten jag ser ut under 
ögonen, vad finnig jag är, börjar använda massor med smink så att man knappt känner igen sig själv när 
man tvättar av det på kvällen, självförtroende blir sämre. Vi vågar inte riktigt gå ut och konversera med 
nya människor för vi tycker inte att vi är värda att bli uppmärksammade av nya människor.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Här åsyftas de bilder som användes under fotoeliciteringen. 
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4.3.2 Gränslös reklam 
Karin upplever att reklam är något som dröjer sig kvar. Reklam existerar inte bara i särskilda 
rum eller på vissa platser utan budskapet har en förmåga att förflytta sig. Detta upplever hon 
som svårare att stå emot. Hon menar:  

Det blir inte bara reklamen i sig utan alla som tar del av reklamen påverkar varandra och det är ju också 
jättesvårt att stå emot. Tänk om alla modeller är så himla solbrända, det är ju en sak men så går jag förbi 
en sådan reklam med en kompis och hon säger att jag måste sola solarium nu är det snart beach 2015. 
Och då kanske jag tänker att gud vad jobbigt. Sen är vi kanske på förfest och de sitter och pratar om det 
och alla så här – man måste sola solarium ska du inte med? Man måste ju vara brun när det är sommar. 
Jag blir ju jättepåverkad av det också och jag kan tänka att, jag känner att det är en så tråkig jargong.  

	  
Hon fortsätter: 

Men snälla kan vi göra något vettigare, kan vi göra något annat? Inte nog med att jag själv känner att jag 
blir påverkad, det känns så synd, det är nästan som en sorg, varför kan vi inte bara göra något vettigt? 
Kan vi inte lägga vår energi på andra saker och inte bara spinna vidare på den här karusellen som inte är 
bra på något vis. Samtidigt är man ju i den också. Och det tycker jag verkligen är en maktgrej, just det här 
med att man ska konsumera, köp den här så ser du ut så här. Konsumera mer så blir du lycklig.  

	  
Enligt Karin påverkar reklamen både henne själv och andra. Hon tycker att reklamen ”[…] 
finns i det offentliga rummet hela tiden.” Ida beskriver reklamens genomslagskraft och 
förmåga att gå bortom det offentliga rummet: ”Det är som en låg strålning överallt, man ser ju 
den hela tiden. Och sen ibland blir strålningen lite högre för man ser en extra vidrig bild.” 
 
För respondenterna framträder reklamen uppträder som något oberoende av rum och plats då 
den har förmågan att tränga in i situationer och sammanhang utanför det offentliga rummet, 
såsom konversationer och sociala sammankomster. Det som Karin berättar om är ett av 
många tecken på att reklam är en stor maktfaktor i samhället. Den tränger in i respondenternas 
hem och i deras sociala sfärer. Många av respondenterna upplever att sexualiseringen av det 
offentliga rummet och den reklam som möter dem där är ett stort problem för samhället. Frida 
uttrycker följande åsikt: 

Jag tycker att det är ett samhällsproblem, det kommer fucka upp alla tror jag på olika sätt. När man pratar 
om sådant här med killar kan de säga men det sitter ju också uppe reklambilder på oss. Man bara ursäkta, 
ha ha ha. Jag är helt ointresserad av att höra vad du har att säga för du fattar fan ingenting. Det är klart att 
pressen på att vara vacker är jobbigt för vem som helst men det faktum att vi utsätts för de här bilderna i 
så jävla stor utsträckning, det skapar föreställningar om hur kvinnokroppen ska se ut och det resulterar i 
att står det så ”you are mine”9 på en bild över en sexig tjej. 

 
Även Ida använder ordet samhällsproblem för att beskriva den inneboende problematiken i 
sexualiseringen av det offentliga rummet. Hon berättar:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Refererar till en av bilderna som användes under intervjun.  
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Det är ju det som är så jävla obehagligt att tjejer lär sig att de har ingen rätt, det är kopplat till relationer 
och sex de lär sig att de inte har något att säga. Det är en grej med bantning och det kan ju driva folk till 
döden och det gör det. Men det här påverkar undermedvetet vårt psyke och vi tror att vi inte är värda lika 
mycket, att vi inte får prata, att vi inte får styra våra liv att vi är till för någon annans skull. Det är 
jättefarligt. Jag tycker att sexualiseringen och objektifieringen och passiviseringen den måste ju upphöra i 
all reklam. Att avhumanisera människor, då vet vi vad som händer i sin extrema form. Vi ser på när tjejer 
dör och vi tar inte deras liv på allvar. Människor skulle slippa må dåligt. Barn skulle må bättre.  

	  
Ida anser att staten har ett ansvar i att skydda sina medborgare mot denna form av påverkan, 
särskilt de medborgare som är minderåriga. 
	  

4.3.3 Att inkluderas i normen 
Något som är aktuellt i debatten om sexualisering av det offentliga rummet är argumentet för 
en bredare representation av de kroppar som reklamen framställer. Att endast visa smala, 
vackra, unga, vita och lyckliga tjejer får effekter och skapar en snäv kvinnobild för båda 
könen. I och med reklamens skapande och upprätthållande av normer så kommer alltid en 
grupp människor att falla utanför den. Trots att många av kvinnorna som deltagit i denna 
studie är medvetna om att de faller inom reklamens normer så ges de inga fördelar. Lisen 
menar ”[…] det kommer inte att ge mig någon högre lön, det ger inte mig en VD-post.” Frida 
berättar om liknande erfarenheter: ”För mig är inte det en priviligierad position, då tänker jag 
att man skulle tjäna på det, kanske bli bekräftad eller få sexuell makt, jag tycker att det är så 
uppenbart att man inte har makt i den positionen.” Edit menar att det inte är möjligt att 
tillskriva personer som faller inom normen någon makt, därför att: ”Det är en konstruerad 
makt, det är inte en reell makt.” Frida ser snarare en fara i att representera fler kroppar. Hon 
berättar: 

Det är lite som att se sin feministiska gärning som att det borde vara många fler svarta modeller med 
anorexi som tar jättemycket kokain så att man också ser att svarta kroppar finns. Ja det är klart att 
bildrepresentationen ska vara annorlunda men det kräver att vi i grunden förändrar hur de här kropparna 
gestaltas. Det är viktigt att alla sorts kroppar finns representerade så att man ser att alla kroppar existerar, 
men samtidigt, jag tycker att det är fel riktning att gå att tänka att vi ska ha sexualiserade bilder på alla 
typer av kroppar istället för att tänka att vi ska inte ha sexualiserade bilder på några kroppar för vi ska 
representera kroppar på ett annat sätt.  

	  
Edit har liknande tankegångar och refererar till en vanlig diskussion inom detta ämne som 
handlar om att män borde porträtteras mer avklätt, hon menar: ”Vissa tror att vi ska ha sådana 
här bilder 10  på män där de ser sexiga ut. Och det är helt fel riktning att gå.” För 
respondenterna är det därför inte möjligt att betrakta inkluderingen i normen som något som 
har samröre med makt.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Här syftar respondenten på de bilder som användes under intervjun där avklädda kvinnokroppar visades. 
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5 ANALYS  
	  
I detta kapitel ämnar jag att besvara mina frågeställningar med hjälp av resultatet från min 
undersökning och teorierna som presenterades i kapitel tre. Analysen kommer att struktureras 
efter frågeställningarna. 

5.1 Individers upplevelser av reklamens kroppar 
Merleau-Ponty (1997) menar att kroppar inte är något vi har utan något vi är och det är 
genom kroppen som vi blir medvetna om världen eftersom kropp och rum är sammanflätade 
och inte additiva kategorier. Grosz (1994) menar att det är via kroppen som individer får 
tillgång till, förstår och uppfattar rummet. Att kunna bli medveten om världen, rum och 
platser genom kroppen förutsätter att det finns en medvetenhet om den. Några av 
respondenterna vittnade om att kroppen är något som man blir medveten om under uppväxten 
och att kroppen på då förstås i ett större sammanhang. Ett större sammanhang i den meningen 
att kroppen är något som kan vara till för andra, något som går att förändra och något som kan 
påverka bemötandet hos människor i ens omgivning. Därutöver tillkommer en förståelse att 
den egna kroppen har förhållningspunkter som medvetandegörs i tonåren eller puberteten som 
inte existerade före denna tidsperiod. Tonåren och puberteten markerar således ett inträde i 
nya sammanhang och nya världar som från och med nu blir ständiga förhållningspunkter i 
individers liv som präglar tillvaron. Därför behöver man först bli medveten om vad det 
innebär att vara en kropp och vilken betydelse kroppen har, innan kroppen kan bli medveten 
om världen.   
 
Först efter ett kroppsligt uppvaknande under tonåren kan individer skapa sig en djupare 
förståelse av vad det innebär att vara kropp i den samhälleliga kontexten. Dagens stadsrum är 
idag starkt präglat av kommersiella intressen och fyllt av reklam, vilket är en nödvändighet 
för ett samhälle som strävar efter ekonomisk tillväxt. Reklamens syfte är att marknadsföra 
produkter och få konsumenter att handla. Men reklam rymmer många dimensioner. Reklam 
använder ofta kroppar för att marknadsföra och sälja produkter. Ibland är användandet av 
kroppar i reklam relevant för produkten i fråga, men ofta är det inte det. Reklamen har många 
inneboende krafter, varav skapandet och upprätthållandet av normer är en. Samtliga 
respondenter var överens om att reklamen framställer en ytterst homogen kropp. Reklamen 
visar det som anses vara vackert, vilket enligt dagens ideal är en smal, vit, ung samt vacker 
och tränad kropp. Duschinsky (2013) menar att reklamens brist på mångfald av kroppar gör 
att de kroppar som är synliga i reklamen också får funktionen av den normala kroppen 
eftersom det inte finns någon motkraft då representationen av kroppar är mycket liten. 
Eftersom dessa kroppsideal uteslutande representeras i reklamannonser som är synliga i 
staden är detta något som en som individ ständigt måste förhålla sig till.      
 
Vad gäller respondenternas upplevelse av reklamens framställning av kroppen var många 
överens om att reklamens framställning är problematisk. Framställningen är problematisk 
eftersom den ofta representerar och befäster en typ av kropp. Youngs (1990) begrepp scaling 
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bodies syftade till att belysa att kroppsliga skillnader kan markera socialt värde. De kroppsliga 
skillnaderna blir viktiga i skapandet av dominanta och underlägsna grupper, där den 
underlägsna gruppen definieras som bara kropp. Kroppar som dominerar förknippas ofta med 
vithet och maskulinitet. Kvinnokroppar ingår per automatik i den underlägsna gruppen. Men 
även i en underlägsen grupp finns hierarkier. Högst i hierarkin står den vita, smala och unga 
kroppen vilket gör att allt som inte stämmer överens med de normativa kategorierna avviker. 
Reklamen framställer aktiva män och passiva kvinnor. Respondenten Lisen uttryckte 
följande: ”en manskropp är framträdande, han är aktiv han är på väg medan en kvinnokropp 
ligger lite avslagen vid en poolkant, passiv.” Kroppar som dominerar kan även vara kroppar 
som har aktörsskap, något som kvinnokroppar ofta saknar i reklam. Kroppar som faller inom 
normen tillskrivs därmed socialt värde.  
 
Många av respondenterna har reagerat på reklamens passivisering av kvinnokroppen. En 
ytterligare aspekt av passiviseringen av kvinnor är att de ofta framställs på ett undergivet sätt, 
vilket många av respondenterna ansåg. I vissa fall kan även kvinnokroppen framställas som 
redskap. Många respondenter upplevde att detta inträffade när en kropp inte har något som 
helst samröre med produkten som ska säljas. Många respondenter menade att detta blir en 
säljmetod där produkter ska säljas med hjälp av en kvinnokropp. Men även om det i vissa 
reklamer finns ett samröre mellan produkten och användandet av en kvinnokropp så kan det 
ändå vara möjligt att betrakta kvinnokroppen som ett redskap eller en projektionsyta. Det är 
på kvinnokropparna som produkter ofta visas, och som konsument får man en uppfattning om 
hur exempelvis kläder ska sitta. Detta visade sig genom att flera respondenter betraktade 
reklamens kroppar som ett facit och jämförde hur kläderna satt på deras kroppar gentemot hur 
de satt på kropparna i reklamen. Reklamens framställning av kvinnokroppen kan således 
sammanfattas som homogen, passiv, undergiven och redskapsliknande. Trots att 
kvinnokroppen på en strukturell nivå kan sägas tillhöra en underlägsen grupp finns det ändå 
en hierarki trots dess underlägsenhet. Med hjälp av reklamens framställning så utvinns ideal 
och normer som tillåts breda ut sig och ge effekter. Young (1990) menar att de kroppar som 
faller utanför kategorierna vit, smal och ung innehar en slags fångenskap. Detta resonemang 
kan i det här fallet utvidgas. Även om man faller inom dessa kategorier så upplevde ändå 
många respondenter ett missnöje med sina kroppar. Fångenskapen handlar således både om 
att ses som en avvikare men också om att vara fångad i snäva och skeva kroppsideal eftersom 
förhållningspunkten är reklamens kroppar.  
 
Hur reklamen framställer kroppar är något som respondenterna ständigt behöver förhålla sig 
till i vardagen. Respondenterna menade att de ”matas” med dessa budskap och att de är svåra 
att skydda sig mot, trots att några av respondenterna aktivt har byggt upp olika typer av 
försvar mot det. Grosz (1994) menar att ett av feminismens många förhållningssätt till 
kroppen har varit att betrakta den som något som har aktörsskap och att kroppen är ett socialt, 
politiskt och kulturellt objekt. I detta fall kan både reklamens kroppar och respondenternas 
egna kroppar betraktas som sociala och politiska objekt. Reklamens kroppar blir till sociala 
och politiska objekt eftersom dessa blir förhållningspunkter som kan resultera i känslan av ett 
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kroppsligt facit. Kropparna sätter upp en ram som representerar de ideal som är vackra och 
eftersträvansvärda i samhället. Att respondenternas egna kroppar blir till sociala och politiska 
objekt märktes tydligast i Ellens berättelse om hur hon under en period i sitt liv valt att ha 
kortklippt hår och en klädstil som mer liknar killars. Denna utseendemässiga förändring 
gjorde att hon fick ett annat bemötande vilket ledde till att hon kunde inta en annan position, 
en position där hon inte bedömdes som kropp utan som människa. Under denna tidsperiod 
upplevde hon att det blev ännu värre att möta reklamen eftersom hennes utseende då befann 
sig långt ifrån reklamens ideal. Ellens erfarenhet är också ett exempel på ett bemötande där 
kroppen inte ligger till grunden för bedömningen och att kroppen fungerar som ett socialt och 
politiskt objekt som har aktörsskap. Reklamens kroppar däremot är politiska och sociala 
objekt som saknar ett formellt aktörsskap men som ändå får den funktionen för individer 
eftersom reklamens framställning av kroppar har makt att påverka deras tankar om sina egna 
kroppar och deras handlingar.  
 
Moi (1997) använde sig av Simone de Beauvoirs begrepp kroppen som situation, vilket 
innebar att belysa den betydelse som den konkreta kroppen har för en individ. 
Respondenterna har alla olika relationer till sina egna kroppar, många är inte nöjda medan en 
del är det. Den egna kroppen har även betydelse i relation till reklamens kroppar. 
Respondenterna har alla olika förhållningssätt till reklamens kroppar men det går inte att ta 
miste på att dessa kroppar, den verkliga mot den overkliga, har en relation sinsemellan. Moi 
(1997) diskuterade med hjälp av de Beauvoir den levda erfarenheten. Detta handlade om att ta 
utgångspunkt i det upplevande subjektet och förstå det som förkroppsligat och situerat. En 
beståndsdel i den levda erfarenheten är att bemöta, internalisera och avvisa rådande 
genusnormer. Detta är något som respondenterna gör dagligen. Mötet i sig präglas av 
kvinnans situation, som kan vara ålder, klass och kropp. Hur individer upplever, det vill säga 
möter reklam, är således beroende på den egna situationen. I det här fallet kan ytterligare en 
dimension adderas till situationen. Nämligen medvetenhet och kunskap om strukturer. Detta 
kan illustreras med respondenten Siri som menade att hennes feministiska analys har hjälpt 
henne att förstå och kanske hade hon mått sämre utan denna kunskap. Om den egna 
situationen innefattar kunskaper så kan man förstå att reklamens kroppar inte existerar i ett 
vakuum utan att är en del av en större omfattande struktur som uppvisar tendenser till att 
förtrycka. Detta synliggörs i mötet med reklamen eftersom respondenterna ständigt behöver 
arbeta med sina tankar som är kopplade till deras kroppsuppfattning. Det mentala tankearbetet 
har för några av respondenterna resulterat i att de byggt upp olika typer av försvar mot 
reklamen. Därmed är mötet med reklamen är i stor utsträckning präglat av respondenternas 
olika situationer. 
 
Hur förhåller sig då individer till reklamens framställning av kroppen? Samtliga respondenter 
som deltog i denna studie delade erfarenheten av att uppleva reklamen som påfrestande och 
besvärlig. Respondenten Karin menade att det hade varit enklare om den inte existerade. 
Eftersom individerna ständigt måste förhålla sig till reklamen är deras tillvaro präglad av ett 
ständigt ifrågasättande av den egna kroppen. Många av respondenterna menar att de med 
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tiden har fått ett annat förhållningssätt och upplever det som värre när de var yngre. Ett fåtal 
av respondenterna upplevde att de hade en distans till reklamen. Eli menade att hon kommit in 
i en period i sitt liv där hon inte längre påverkas nämnvärt av reklamens normer och ideal. 
Men hon berättade att hennes första tanke ofta är att hennes kropp är fel eller avvikande trots 
hennes medvetenhet om normerna. Hennes efterföljande tanke är däremot en påminnelse om 
att hon är hälsosam och att hon egentligen inte vill vara så smal som modellerna i reklamen. 
Trots en distans till reklamen krävs ändå mentala strategier för att tillvaron är så starkt präglad 
av det ständiga ifrågasättandet. Reklamen kan därmed sägas ha en makt som får individerna 
att ifrågasätta sig själva. Tendenser till detta hade även Ellen erfarenhet av, som ansåg att hon 
egentligen känner att hon är nöjd med sin kropp men hon beskriver reklamen som 
påträngande och att hon ifrågasätter sig själv ändå. Individerna upplever därmed reklamen 
som konfrontativ. Oavsett om de är nöjda med sina kroppar eller inte. De upplever den som 
konfrontativ eftersom den får dem att ifrågasätta sig själva trots att de har nått en punkt där de 
känner sig tillfreds med sina kroppar. Reklamens framställning och det sätt som kroppar 
representeras påverkar individer. Hur stor denna påverkan är beror på bland annat 
individernas situation, som bland annat präglas av kunskap. Reklamens framställning av 
kroppar påverkar enligt respondenterna deras självuppfattning och självkänsla. Sättet som 
reklamen framställer kroppar får således konsekvenser. Individer blir självkritiska eftersom 
reklamens kroppar görs till facit och referenspunkter som man behöver förhålla sig till. En 
konsekvens av detta är att man utvecklar ett försvar mot detta. Försvaret kan ta olika uttryck, 
för respondenterna Ellen och Edit så skiljde sig försvaret åt men det de har gemensamt är 
behovet av att skydda sig.  
 
Sammanfattningsvis upplever individer att reklamen avbildar en ytterst homogen kropp och 
att denna inte på något vis är representativ. Traditionellt är att framställa kvinnor som passiva 
och män som aktiva inom reklamen. Trots vetskapen om detta så blir reklamen påträngande, 
dels för att reklam är en stor del av vardagen och att reklam återfinns i så många sammanhang 
och dels för att reklamen har en stark inneboende kraft att befästa normer och ideal och att 
dessa normer och ideal representeras i en så stor mängd av all reklam som görs idag. Reklam 
är därför något som präglar hela tillvaron vilket gör att det blir något som man ständigt 
behöver tänka på och förhålla sig till. Reklamens sätt att framställa kroppar får således 
konsekvenser i form av ett ifrågasättande av den egna kroppen samt ett behov av att utveckla 
försvarsstrategier för att på så sätt undkomma reklamens budskap. Vilket ändå är svårt att 
undkomma då reklam är en stor del av Internet och sociala medier.  

5.2 Individers upplevelser av det reklamtyngda stadsrummet 
Att vistas och leva i staden är att vara omgiven av reklam som ofta porträtterar sexualiserade 
och objektifierade kvinnokroppar. McDowell (2007) menar att kroppen tillhör det offentliga 
och något som formas av offentliga diskurser, praktiker och sociala relationer. Enligt 
Listerborn (2007b) ska kroppen och rummet förstås som materiella och som två 
utgångpunkter som sinsemellan utgör en relation. Simonsen (2007) menade att kroppen alltid 
kommer att vara situerad i rummet vilket gör att kropp, rum och plats är bundna till varandra. 
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Young (2002) menar att innebörden av att ha en kropp är att vara medveten om dess relation 
till den omgivande miljön. Kroppens relation till närmiljön är något som samtliga individer 
som deltog i studien är medvetna om och har reflekterat kring. Listerborn (2010) anser att 
kvinnor har en mer komplicerad relation till det offentliga rummet än vad män har. 
Respondenten Frida ansåg att kvinnokroppen blir en utsmyckning i det offentliga 
stadsrummet vilket enligt henne är både provocerande och upprörande. Även Siri var av 
denna åsikt och menade att det offentliga stadsrummet inte utsmyckas på något annat sätt än 
med reklam och offentlig konst. Listerborn (2010) anser att kvinnor idag är mycket synliga i 
det offentliga rummet vilket kan härledas till den stora mängd reklam som pryder de 
offentliga utrymmena. Rent kvantitativt så är kvinnor mer synliga än vad män är i reklam, 
detta var något som framkom under promenadintervjuerna som jag genomförde med 
respondenterna. Män framställs inte heller på ett passivt och underlägset sätt. Reklam som 
riktar sig till män kan ha inslag av sexualisering men då framställningen av män och kvinnor 
är diametralt olika går det inte att tillskriva det samma problematik. Fridas erfarenhet vittnar 
om det som Listerborn menade med komplicerad relation. Att vara kvinna och se 
representationer av den egna kroppen på många platser i staden påverkar upplevelsen av 
rummet. Då inga män deltagit i denna studie är det svårt att svara på huruvida relationen är 
mer komplex för kvinnor jämfört med män. Däremot är det tydligt att relationen till det 
offentliga stadsrummet inte är enkel för kvinnor. Listerborn (2010) menar att det offentliga 
rummet inte är könsneutralt trots att det finns en grundläggande idé om att det ska vara öppet, 
tillgängligt, neutralt och inte exkludera (Young, 1990). När då det ena könet fyller funktionen 
som något som kan utsmycka det offentliga rummet så är det offentliga rummets 
grundläggande principer långt borta.  
 
Några av respondenterna upplever stadsrummet som ett rum för bedömning. Detta hänger 
samman med Youngs (2000) argument om att en del av kvinnors situation är att vara beredd 
på att bli sedd och bedömd som kropp eller som ett ting som då blir ett objekt för andra. 
Kvinnor får du en dubbel position, de är både objekt och subjekt på samma gång. Att vara ett 
objekt innebär att bli tittad på av andra och subjekt innebär den tankemöda som läggs på den 
egna kroppen. Respondenten Ellen upplevde följande: ”När man kliver utanför dörren är det 
så att man nästan känner en switch, klick! Nu ska andra bedöma mig och jag måste se 
representabel ut.” I citatet från Ellen blir Youngs argument tydligt. Ellen upplever att andra 
människor kommer att titta på henne när hon lämnar sitt hem. Därmed blir det en markant 
skillnad för Ellen när hon ska ut i det offentliga gentemot när hon befinner sig hemma. På så 
vis uppvisar Ellen att hon både är ett subjekt och ett objekt och att dessa positioner är 
sammankopplade med varsin domän, hemmet och offentligheten. Frida hade upplevelser som 
liknade Ellens men för henne var det mer besvärligt att inneha vetskapen om att hon 
eventuellt kan bli tittad på. Frida hade även en upplevelse från när hon var i Italien med sin 
familj och killar visslade efter henne i staden. Därmed märks tendenser till de dubbla 
positionerna även hos Frida och att det finns en medvetenhet om att man som kvinna i staden 
ofta är till för någon annans blick och på så sätt blir ett objekt som blir föremål för blickar. 
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Att vara både objekt och subjekt i staden var en upplevelse som delades av några 
respondenter. Dock visade det sig att den dubbla positionen som objekt och subjekt inte bara 
stannade i staden utan positionen intogs även i hemmet. Stadsrummets synliga reklam och 
dess intryck har således en förmåga att förflytta sig bortom stadsrummets gränser. För Ellen 
fungerade det offentliga stadsrummet som en sluss: ”Ute kommer vi verkligen in i en 
mentalitet där vi ska representera oss själva och vi ska accepteras av allmänheten ute i det 
offentliga rummet. Samtidigt när vi kommer hem, så sipprar det hela tiden igenom vatten från 
det offentliga rummet. Vi fortsätter att döma oss själva hemma fortfarande men inte lika 
mycket som ute.” Ellen ansåg att det för henne är värre att ha det så hemma än när hon 
befinner sig utanför hemmet eftersom bedömningen ingår i att vistas i det offentliga. Ellen 
intar därmed dubbla positioner även när hon befinner sig i sitt hem. Hon upplevde att 
bedömandet hon gör av sig själv inte är beroende av platsen hon vistas på. Detta visas genom 
följande citat: ”Det är lite så här storebror ser dig. Oavsett var jag är någonstans så påverkar 
det mig hela tiden. Vilket betyder att de har lyckats smita in i min mentalitet.” För Ellen är de 
dubbla positionerna ständigt närvarande. Andra respondenter, till exempel Ida kände irritation 
över att reklamen inte lämnade henne i fred hemma. Det är inte bara i stadsrummet som 
respondenterna tar del av reklam utan även via Internet, traditionell media och sociala medier. 
Frida menade att den reklam som hon ser i stadsrummet tar hon även del av virtuellt. 
Individerna nås då av reklam från olika plattformar och därav följer känslan av att inte få vara 
ifred. Reklam är därför en del av tillvaron och något som är förföljer respondenterna var de än 
är, förutsatt att de tar del av olika typer av medier. Reklamens sexualisering lämnar därmed 
inte bara avtryck i stadsrummet. Många upplevde även att Internet och sociala medier är 
fyllda med reklam vilket gör att man som mediakonsument ständigt är mottaglig för denna typ 
av reklam. Några av respondenterna upplevde att den enda plats där de inte nås av denna 
reklam är när de befinner sig i naturen eller när de avstår från att använda sociala medier. 
 
Reklam som visar avklädda kvinnokroppar är ständigt förekommande i det offentliga 
stadsrummet. Det är ett så vanligt inslag att många individer har slutat reagera på det. En 
respondent menade att det offentliga rummet förutsätter att det finns reklam som visar 
avklädda kvinnokroppar. Det konstaterades att två strategier att undgå konfrontation med 
reklamen är att vistas i naturen och sluta använda sociala medier. Det framkom att det fanns 
ytterligare ett sätt som man kan minska andelen reklam som man tar del av. Denna tredje 
strategi, om än inte lika uttalad, handlar om att röra sig på platser som är mindre 
kommersiella. För respondenten Siri blev en flytt avgörande för hur mycket reklam hon tar 
del av i sin vardag. För henne så hänger det faktumet samman med att när hon bodde i 
Stockholm så besökte hon stadskärnan oftare än vad hon nu gör som boende i Uppsala. Siri 
ansåg att hon dessutom rör sig över en liten yta, ofta mellan sitt hem och någon av 
universitetets byggnader. På denna sträcka befinner hon sig långt ifrån stadskärnan och all 
reklam. Hon menade att när hon slutade att röra sig i kommersiella stadsmiljöer så slutade hon 
att få ångest över sin kropp. Dock kan hon inte avgöra om det var minimeringen av vistelser i 
sådana miljöer eller att hon blev äldre som ledde till den förändringen. Respondenterna 
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framhåller dock att de inte aktivt undviker platser för att slippa se reklam vilket gör att 
reklamen inte har någon direkt inverkan på deras rörelsemönster. 
 
En plats där många respondenter menar att de alltid nås av reklam är i kollektivtrafiken. På 
dessa platser, såsom busshållplatser och i tunnelbanan, går det inte att undkomma reklamen 
eftersom strategin med att röra sig bort från kommersiella platser inte fungerar. Att åka 
kollektivt är förknippat med att vänta vilket gör att kollektivtrafiken kan betraktas som ett rum 
som kapslar in individen och som det inte går att ta sig ifrån. Respondenterna upplevde 
reklamen som mer påträngande inom kollektivtrafiken än att möta den på gatan i 
stadsrummet. Edit upplevde reklamen som värre i tunnelbanan, hon förklarade detta med att 
bilderna är mycket större där och att tunnelbanan är en kal miljö. Magda menade att de gånger 
hon blir upprörd över reklamens framställning av kroppen är just när hon åker kollektivt. Hon 
förklarar detta med att hon inte lyssnar på musik utan står och betraktar eller lyssnar till 
omgivningens brus. Därmed är hon mer mottaglig för reklamens budskap i kollektivtrafiken 
än vad hon anser sig vara på andra platser. Kollektivtrafiken är präglad av att vänta vilket gör 
att det inte finns mycket annat att sysselsätta sig med än att betrakta omgivningen. Därför blir 
reklamen mer påträngande i kollektivtrafiken än i stadsrummet eftersom man i stadsrummet 
kan gå förbi eller aktivt välja en annan väg. Dessa möjligheter ges inte i kollektivtrafiken.  
 
Listerborn (2010) menade att sexualiseringen av det offentliga rummet blir en fråga om 
lärande. Listerborn förklarade detta med att en ständig exponering av bilder som på ett 
stereotypt sätt framställer kvinnokroppen samt befäster normer gör att ett informellt lärande 
om könsroller möjliggörs. Som en konsekvens av en snäv framställning av kvinnokroppen 
ansåg Ellen att killar lär sig hur en kvinna ska se ut. Enligt henne skapar detta förväntningar 
som blir svåra att uppfylla i verkligheten. Reklamens sätt att framställa kvinnokroppens 
normer och ideal kan vara något som påverkar även män. Då inga män deltagit i denna studie 
går det dock inte att uttala sig om mäns lärande i någon större utsträckning. Men för Ellen så 
gav detta upphov till ett dubbelt förtryck. Det dubbla förtrycket yttrade sig genom att kvinnan 
blir mottagare för företags reklam som marknadsför mängder av produkter riktade till 
kvinnor, som ofta hör ihop med en förbättring eller förändring av utseendet. Utöver detta kan 
de förväntningar och föreställningar som män eventuellt kan ha om kvinnors utseende 
tillkomma. Ellen såg en åldersgrupp i samhället som hon ansåg var särskilt utsatt för detta, 
nämligen tjejer i tonåren. Ida, som länge varit engagerad i frågan om det offentliga rummet 
sexualisering ansåg att reklamen framställer kvinnor som objekt som saknar agens, vilket 
leder till en passivisering. På så sätt lär sig kvinnor att de inte är aktörer, något som enligt 
henne påverkar kvinnors identitet. Detta lärande handlar både om hur man som kvinna ska se 
ut, det vill säga att man lär sig rådande ideal och vad som anses vara vackert men också vilka 
egenskaper och vilket sätt man ska vara på som kvinna. Därför är det möjligt att betrakta det 
sexualiserade offentliga stadsrummets som en plats för lärande om vilka förväntningar som 
finns på kvinnor. Huruvida reklamens utbredning i det offentliga rummet blir ett lärande även 
för män är däremot svårt att svara på då inga av denna studies respondenter identifierade sig 
som män.  
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5.3 Sexualiseringen av stadsrummet ur ett maktperspektiv 
Det offentliga stadsrummet kan betraktas som en arena där flera maktaxlar samverkar och 
krockar. Till att börja med så kan stadsrummet i sig betraktas som ett uttryck för makt. 
Listerborn (2007b) och Bell (1996) anser att den byggda miljön är ett resultat av prioriteringar 
och handlingar hos samhällets beslutsfattare vilken då har samhörighet med makt. Det är i 
denna fysiska och maktbemängda miljö som individer spenderar sin vardag. En ytterligare 
maktaxel som finns i det offentliga stadsrummet är reklamen. Reklamen manifesterar och 
befäster normer och är något som präglar individers tillvaro. Reklam måste betraktas som en 
maktfaktor eftersom den har en stor genomslagskraft som påverkar enskilda individer, både 
vad gäller konsumtion men också mående. Reklamen individer tar del av i sin vardag, är för 
dem oberoende av plats och idag finns det ytterst få sammanhang där den inte förekommer.  
 
Young (1990) menar att förtryck ska betraktas som något strukturellt som ofta beror på ej 
ifrågasatta normer. Strukturellt förtryck innebär inte att det finns ett samband mellan att vara 
förtryckt eller vara den som utövar förtryck. Konsekvenserna av strukturellt förtyck är att 
samhällsgrupper immobiliseras på olika sätt. Förtryck kan delas in i underkategorier där jag i 
teorikapitlet valde att uppehålla mig vid den kulturella dominansen. Kulturell dominans 
innebar att en dominant grupps kultur etableras som norm och får representera mänskligheten 
i stort. Är det då möjligt att tala om reklam som en form av strukturellt förtryck? Reklamen 
visar upp utseende- och skönhetsideal vilka etableras som norm. Reklamen besitter en 
förmåga som gör att bildernas budskap dröjer sig kvar hos respondenterna, de minns dem och 
har dem som förhållningspunkter och reklamens kroppar blir till facit. Respondenten Ida 
menade att det inte går att skydda sig mot bilder medan andra utvecklat försvarsstrategier mot 
dem. Att omges av reklam som visar avklädda, objektifierade, passiviserade och sexualiserade 
kvinnokroppar ger effekter på måendet och på sociala relationer. Karin var medveten om att 
reklamen inte speglar samhället samtidigt som hon ansåg att hon ofta tänker att människor ser 
ut som i reklamen, men framförallt att det är så man bör se ut. Hon menade att om man avvek 
från hur personerna i reklamen ser ut så upplevde hon det som att man avvek från samhället. 
Enligt Frida så skapade reklamen en mental bild av kvinnokroppen som inte stämmer överens 
med verkligheten. Reklamen skapar på så vis intryck som går in i individers medvetande. 
Detta bottnar, som redan nämnt, i en snäv framställning av kvinnokroppen. Ellen menade att: 
”Vi ska tryckas ned, om man tittar på reklamen ska vi inte få utvecklas åt vårt eget håll och bli 
den vi vill utan vi ska passa i den mall de klippt ut för oss.” Eli kände ilska över att reklamen 
alltid framställer mannen som proper och kvinnan som ett sexobjekt. Enligt henne signalerar 
detta det manliga könets överlägsenhet. Elis tankar kan förstås tillsammans med Ellens som 
menade att reklamen producerar en entydig bild av kvinnan vilket resulterar i en mall som 
hon behöver förhålla sig till. Frida menade att det är farligt att tro att bilder på sexualiserade 
och objektifierade kvinnokroppar existerar i ett vakuum. Hennes analys poängterar något 
mycket viktigt. Hon menade att som kvinna finns det en förväntning från samhället att man 
ska vara snygg vilket samtidig medför att man blir till för någon annans blick. Kvinnan är 
alltså både subjekt och objekt. Reklamen kan därför tolkas som en tendens till Youngs (1990) 
begrepp kulturell dominans. Att dagligen mötas av reklam skapar mentala bilder av 
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kvinnokroppen som medför tanken om att det är en spegling av samhället. Trots att många är 
medvetna om att denna spegling är falsk får den vetskapen inte fäste hos individerna. 
Reklamen har därför en inneboende kulturell dominans då en snäv kropp presenteras som 
norm och som får en förtryckande struktur. Denna förtryckande struktur ger dock inte 
konsekvensen att individerna immobiliseras eller blir oförmögna till handling. Att som kvinna 
leva i ett samhälle och i en stad där reklamen får en att tvivla på sig själv, jämföra sig med 
andra och utveckla försvar är alla tydliga tecken på att sexualiseringen av det offentliga 
stadsrummet är ett tydligt maktuttryck som får stora konsekvenser. Begreppet ”dubbelt 
medvetande” innebär att se sig själv genom andras ögon och uppstår när den förtrycka 
gruppen vägrar att överensstämma med de stereotypa bilder som den dominanta gruppen 
skapat (du Bois i Young, 1990). Bilder kan i det här fallet förstås som reklam. Att se sig 
genom andras ögon innebär här att se sig själv genom reklamens ideal och filter. Detta leder 
ofta till att individer upplever att det finns ett glapp mellan deras kroppar och de kroppar som 
framställs i reklamen. Hur en som individ hanterar detta glapp är individuellt. Men ett redskap 
för att hantera glappet, som framkom av intervjuerna, är kunskapen om att reklamen har 
skapat skeva ideal som varken är sunda eller eftersträvansvärda. Att använda sig av sin 
kunskap blir också en försäkran om att det inte är den egna kroppen som det är fel på utan 
känslorna riktas mot reklamens struktur. Det dubbla medvetandet inträder därför hos kvinnor 
eftersom de i ett sexualiserat offentligt stadsrum kan anses vara förtryckta. Young (2000) 
menar att kvinnor är fysiskt funktionshindrade i ett sexistiskt samhälle. Då det offentliga 
stadsrummet är sexualiserat bör det också förstås som en del av ett sexistiskt samhälle. 
Youngs argument kan tyckas vara ett starkt uttalande och i min undersökning fann jag inget 
stöd för detta eftersom det inte påverkade handlingsutrymmet hos respondenterna, eftersom 
de inte aktivt valde att undvika vissa platser. Däremot påverkas kvinnors psykiska hälsa av 
det offentliga rummets sexualisering då det leder till ett ständigt jämförande med andra 
kroppar vilket påverkar självförtroende.  
 
Listerborn (2007a) menar att queerforskare belyst det faktum att frågan om det offentliga 
rummet sexualisering är knutet till sexualitet och utgår från heteronormen, vilket gör att de 
som avviker från heteronormen inte känner igen sig i problemställningen. För dem är det 
offentliga rummet snarare avsexualiserat. Således kan frågan om sexualisering tolkas som 
något exkluderande (Egan, 2013). Edell med flera (2013) förstår sexualisering som en 
kommodifiering och objektifiering av kvinnokroppen som ska ”konsumeras” av en manlig 
heterosexuell blick. Författarna ger också en alternativ förståelse till föregående definition, 
nämligen att det i sexualisering finns inslag av en narcissistisk blick. Den narcissistiska 
blicken är till för subjektet själv vilket då gör att den manliga blicken kan kringgås. Dahl 
(2006) menar att femininitet är en spegel av det manliga begäret, vilket gör att kvinnans 
subjektstatus försvinner, istället blir hon ett objekt. En heterosexuell läggning blir då en 
förutsättning för att kunna ha en manlig blick. Därmed utkristalliserar sig ytterligare en 
maktdimension som finns inneboende i det offentliga rummets sexualisering, nämligen frågan 
om vilkas sexualitet och vilkas erfarenheter som tillåts ta plats och som blir norm. 
Argumentet om att det offentliga rummets sexualisering inte berör de som avviker från 
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heteronormen och att det offentliga rummet för dem är avsexualiserat ligger nära Dahls 
argument, där hon efterfrågar mer sexualisering genom en bredare representation och en 
alternativ femininitet. Enligt Dahl så rymde frågan om det offentliga rummet sexualisering 
dimensioner av både klass, ras och funktion, vilket dock enligt henne sällan lyfts upp till 
debatt. Dahl erkänner därmed problematiken med att de kroppar som idag framställs och 
representeras, där kropparna i förlängningen också objektifieras och sexualiseras, är av ett 
snävt slag. Att det offentliga rummet skulle lida brist på sexualisering för vissa grupper i 
samhället och att alla kroppar alternativt andra femininiteter inte är föremål för sexualisering 
är således kontentan av queerforskarnas och Dahls argumentering. Vilket i sig är ett resultat 
av att befinns sig utanför samhällets normer. Respondenten Frida menade att sexualisering av 
det offentliga rummet är ett problem för alla och att det inte finns något gott för någon i den 
problemställningen. Dahls argument om mer sexualisering och queerforskarnas retorik om att 
det offentliga rummet är avsexualiserat kan även tolkas som att vissa grupper känner en 
avsaknad av att få uppleva sexualisering eller att inte få vara ett objekt. Detta ligger nära 
frågan om vilka som får representeras och därmed vilka som kan sexualiseras. De kroppar 
som blir sexualiserade i det offentliga rummet är smala, vita och unga. På grund av denna 
norm kommer några av samhällets grupper att falla utanför den. Att befinna sig inom normen 
innebär således att kunna bli sexualiserad. Respondenterna ser dock ingen fördel i det. Lisen 
menade att det inte kommer ge henne högre lön eller en framstående position i framtiden. 
Frida hade liknande åsikter och menade att eftersom hon inte tjänar något på det kan det inte 
vara förknippat med makt. Även Edit var av samma åsikt och ansåg att det inte är möjligt att 
tillskriva individer som faller inom normen någon makt eftersom makten inte är reell utan 
snarare konstruerad. Frågan om den sexualiserade reklamens snäva representation kan bli 
bättre genom att inkludera fler kroppar är enligt Frida inte en bra idé. Hon menar att 
bildpresentationen bör vara annorlunda men att inkludera fler kroppar skulle enligt henne 
endast medföra att en större grupp av människor skulle bli föremål för reklamens 
sexualisering och objektifiering. Enligt Frida är det viktigt att reklamen återspeglar samhället 
vilket då innebär att reklamen behöver visa upp en större mångfald. Det som då blir 
problematiskt enligt henne är att det finns en risk att gruppen individer som idag sexualiseras 
blir större. Det som behöver förändras är sättet som kroppar framställs. Edit menade att: 
”Vissa tror att vi ska ha sådana här bilder på män där de ser sexiga ut. Och det är helt fel 
riktning att gå.” Vad som går att utläsa ur ovanstående citat, samt från Frida och Lisens 
beskrivningar är att det inte på något sätt finns något att eftersträva i att ha en bredare 
representation just nu eftersom sättet att framställa, porträttera och representera kroppar är 
felaktigt. Att dagens sätt att framställa kroppar och att detta både befäster normer och ideal 
samt påverkar individer visades tydligt i kapitel 5.1 och 5.2. För att återgå till Dahls argument 
om mer sexualisering anser jag att det argumentet blir problematiskt. Mer sexualisering skulle 
innebära att fler kroppar representeras, vilket i grund och botten är något som det finns ett 
behov av. En bredare representation skulle kunna leda till att normer och ideal utökas, vilket 
kan ge effekter på mångas mående. Men sexualisering leder till objektifiering och 
passivisering vilket inte är bra för någon. Det som behöver förändras är hur kroppar 
framställs. Att falla inom normen och på så sätt kunna bli sexualiserad har inga 
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maktkonnotationer. Maktstrukturen ger inte makt åt de som faller inom normen vilket gör att 
det är poänglöst att efterfråga mer sexualisering. Att inte få uppleva sexualisering eller få vara 
ett objekt inför någon annans blick, oavsett kropp och kön, är att befinna sig utanför normen 
och idealet vilket med stor sannolikhet kan vara besvärligt. Det har visat sig att kvinnor mår 
dåligt och blir mycket självkritiska av det offentliga rummet sexualisering vilket talar för att 
det inte vore någon lösning att sträva efter att utöka dess utbredning.  
 
Samhället genomsyras av många normer varav vithetsnormen är en. Att vithet är dominerande 
i reklam och det offentliga stadsrummet är således ett resultat av samhällets vithetsnorm. 
Respondenterna Siri och Lisen menade att det är mycket viktigt att reflektera kring denna 
norm om man själv är vit och innehar vithetsprivilegium. Ahmed (2011) menar att rum 
orienteras kring vithet och att vithet är osynligt för de som har det privilegiet men närvarande 
för de som avviker från det medan Fanon (1995) anser att vithet är något som den icke-vita 
kroppen förhåller sig till. Reklamens vithet blir därför något som individer behöver förhålla 
sig till. Detta gällde dock inte respondenterna för denna studie då samtliga var vita. Däremot 
var de väl medvetna om vithetsnormen och underströk den är problematisk. Men som vit är 
avsaknaden av erfarenheten att inte passera obemärkt total vilket gör att kritiken mot 
vithetsnormen mynnar ut i endast en reflektion – inte en omedelbar kroppslig-känslomässig 
upplevelse av att inte passa in, att inte tillhöra normen. Att som vit förstå sina privilegier är 
viktigt, men vitas självreflexivitet kan av icke-vita ses som provocerande eftersom det är just 
en reflektion och inte något självupplevt. 
  

6 SLUTDISKUSSION 
	  	  
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka sexualiseringen av det offentliga 
stadsrummet ur ett individperspektiv. Närmare bestämt ville jag veta: 1) Hur upplever och 
förhåller sig individer till reklamens framställning av kroppen? 2) Hur förstår och upplever 
individer stadsrummet som en följd av denna reklam? Och 3) Hur kan sexualiseringen av det 
offentliga stadsrummet förstås ur ett maktperspektiv? Här sammanfattar jag svaren samt visar 
på några frågor som studien har väckt.  
 
I det offentliga stadsrummet sker kroppsliga möten. Genom reklam möter individer varje dag 
kroppar. De kroppar som är synliga i reklam idag är den vita, smala, unga och tränade 
kroppen. Det finns en uttalad medvetenhet om att reklamen representerar ett snävt kroppsideal 
men då ingen motkraft till den normativa kroppen uppvisas får reklamens kroppar funktionen 
av ett facit för vissa individer. Det synliga blir således det normala. Att varje dag mötas av ett 
snävt kroppsideal ger konsekvenser. Reklamen upplevs som mycket konfrontativ och får 
individer att ifrågasätta sig själva och sina egna kroppar. För att kunna stå emot de 
påtryckande budskapen har några utvecklat försvar. Att ständigt se en passivisering av 
kvinnokroppen väcker frågor om aktörsskap. Reklam och dess sätt att framställa kroppar är 
något som individer ständigt behöver förhålla sig till och är en del av tillvaron. Den egna 
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kroppen kan därmed sägas stå i relation till reklamen. Men innan det är möjligt att förstå 
denna relation måste man först förstå att man är en kropp, vilket ofta sker i tonåren. 
Medvetenheten om den egna kroppen är därefter något som är ständigt närvarande i individers 
liv.  
 
Att vistas i det offentliga stadsrummet är att vara omgiven av reklam som sänder ut budskap. 
Reklam som visar sexualiserade, objektifierade och passiviserade kvinnokroppar får som 
redan nämnt konsekvenser. Reklam kan förstås som något som utsmyckar stadsrummet där 
kvinnokroppen blir en del av utsmyckningen. Som en följd av att kvinnokroppen får 
funktionen av en utsmyckning och att kvinnor är mer synliga i reklam än vad män är blir 
staden en scen där kvinnors kroppar bedöms, vilket gör att tanken om det offentliga rummets 
neutralitet är avlägsen. I stadsrummet intar kvinnor dubbla positioner. Hon blir både objekt 
för andras blickar samtidigt som hon blir ett objekt även inför sig själv. Stadsrummet kan 
också förstås som en plats för lärande eftersom det är reklamtyngt. Kvinnor lär sig vilka ideal 
och normer som samhället ser som eftersträvansvärda. Vad gäller manligt lärande så är det 
svårare att svara på då inga män deltog i studien. Därmed går det endast att spekulera kring 
vilka konsekvenser lärandet eventuellt kan få för män. Det står däremot klart att lärandet i sig 
får konsekvenser för sociala relationer och för identiteten hos unga kvinnor. Relationen till 
stadsrummet är således allt annat än enkel för unga kvinnor idag.  
 
Det går att avläsa många maktperspektiv i det sexualiserade offentliga stadsrummet. Till att 
börja med så kan den fysiska miljön i sig betraktas som ett maktuttryck. Hur makt avspeglas i 
den fysiska miljön har inte varit denna studies huvudfokus men den omgivande fysiska miljön 
i staden bör dock inte ses som neutral. Reklam måste också ses som en maktfaktor eftersom 
den utövar makt över enskilda individers liv. Den får dem att ifrågasätta sig själva och 
jämföra sig med andra vilket leder till upplevelsen att det finns ett glapp mellan den egna 
kroppen och idealet – ett glapp som är individens eget problem och som det är upp till henne 
att rätta till. En ytterligare maktfaktor som måste tillskrivas reklam är att den i dagens 
digitaliserade samhälle är mer eller mindre oberoende av plats. Detta gör att man som individ 
inte endast möter reklam i stadsrummet utan även hemma och i sociala medier. Detta leder 
ofta till känslan av att aldrig få bli lämnad i fred. En annan maktaspekt av det sexualiserade 
offentliga rummet kan tillfogas, nämligen för vem är det ett problem? Är det offentliga 
stadsrummet sexualiserat för alla individer? Detta kan tolkas som en fråga om vem som har 
tolkningsföreträde eftersom problemet inhyser normer, där denna studie har belyst 
heteronormen och vithetsnormen.  
 
Idag är Sverige det enda landet i Norden som inte har någon lagstiftning mot 
könsdiskriminerande reklam. Könsdiskriminerande reklam omfattas inte av 
marknadsföringslagen då könsdiskriminerande reklam anses vara kränkande mot människor i 
egenskap av kön och inte i egenskap av det som lagen är tänkt att skydda, nämligen 
konsumenter. År 2008, när utredningen överlämnat ett förslag på en ny lagstiftning som 
omfattar könsdiskriminerande reklam valde den dåvarande jämställdhetsministern att inte gå 
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vidare med förslaget eftersom det ansågs strida mot yttrandefrihetsgrundlagen och 
tryckfrihetsförordningen. Med andra ord ansågs det viktigare att försvara 
företagens/reklammakarnas rätt att få uttrycka sin åsikt än att skydda den enskilde 
medborgaren från reklamens effekter. En fråga som då väcks är vems intressen som ska 
värnas? Denna studie har visat att den reklam som syns i det offentliga stadsrummet påverkar 
individer och att denna påverkan har visat sig vara nära nog helt igenom negativ. Eftersom 
inget formellt skydd mot reklam finns att tillgå har individerna utvecklat egna 
försvarsstrategier, i den mån det är möjligt. Ett sätt att undgå reklamen är att röra sig på 
platser där den inte förekommer eller minska användandet av sociala medier. Ett annat sätt att 
göra tillvaron drägligare är att använda sig av de intellektuella kunskaper man har för att 
bevisa för sig själv att det är strukturen som det är fel på och den som förtrycker. Därför anser 
jag att det är tydligt att företags intressen värderas över individers hälsa och välmående i 
denna fråga. En av denna studies slutsatser är att reklamen framställer den unga, vita, smala 
och ofta passiviserade kvinnokroppen. Detta är något som individerna behöver förhålla sig till 
varje dag, oavsett om de faller inom normen eller inte.  
 
En fråga som jag skulle vilja lyfta i detta sammanhang är om det är en slump att 
reklamindustrin inte återspeglar samhället på ett mer verklighetsanpassat sätt? Finns det några 
ekonomiska incitament att fortsätta upprätthålla skeva kroppsideal och befästa normer? Kan 
det vara så att den vita, unga och smala kvinnokroppen helt enkelt säljer bättre? Att företag på 
så vis kan profitera på kvinnokroppen? Att konsumenter som är osäkra på sig själva 
konsumerar mer? Idag när ingen lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam finns att tillgå 
är det tydligt att ansvaret läggs på individen som själv får ansvara för sitt välbefinnande och 
hantera eventuella konsekvenser efter förmåga. Antingen genom att aktivt bygga upp ett 
försvar eller skydda sig med sina tillskansade kunskaper. Om inte föregående 
handlingsförmåga och att kritiskt kunna granska sin samtid och dess strukturer finns, vad 
återstår då? Att falla offer inför skeva ideal som upprätthålls för att samhället anser det av 
större vikt att inte inskränka företags yttrandefrihet mot att skydda sina medborgare? Här 
skulle jag vilja återkoppla till frågan om att det offentliga stadsrummet blir en plats för 
lärande. Staden var också en plats där kvinnor kände att de blev bedömda. Det offentliga 
stadsrummet är således en plats för lärande och bedömning samt en plats där man matas med 
normer och ideal. Då ordet lärande kan ge positiva associationer är det möjligt att ställa sig 
frågan om det egentligen är tal om disciplinering? Kan det sexualiserade offentliga 
stadsrummet istället ses som ett rum där individer disciplineras med kapitalismens förtecken 
samt vad gäller samhällets normer och ideal? Här skulle jag vilja knyta an studiens resultat till 
en diskussion om dagens individualiserade samhälle. Sociologen Zygmunt Bauman (2002) 
menar i boken Det individualiserade samhället att innebörden av att vara en individ är ”att 
inte ha någon annan att klandra för sitt eget elände, att inte söka orsakerna till sina nederlag 
någon annanstans än i sin egen lättja och tröghet och inte hitta något annat botemedel än att 
anstränga sig hårdare och ännu hårdare” (2002, s. 130). Loit (2014) som studerat Stockholms 
sociala stadsplanering menar att införandet av ett nyliberalt tankesätt medför en ny mentalitet 
inom stadsplaneringen. Stadens invånare blir till kunder. En nyliberal styrning ser individen 



	   	  57 

som en självständig och beslutstagande aktör. Denna styrning förutsätter en ny relation till 
staten där individen ges frihet och ansvar. Detta gör att människor själva får ansvara och 
skapa förutsättningar för att lyckas vilket gör att staten har tagit ett steg tillbaka från tidigare 
ansvarsområden, för att istället flytta fokus till individers entreprenörsegenskaper. Loit menar 
därför att det är möjligt att den rådande planeringen av Stockholm sker med ett nyliberalt 
subjekt i åtanke. Paul Verhaeghe (2014) menar att 1900-talets sista decennier tog ett nytt 
grepp på identiteten. Individer blev ansvariga för sin egen fulländning, vilket kom att gälla 
sinne, kropp och socioekonomisk status. Verhaeghe menar att tanken om en individs 
fulländning förstärks av media, som sänder ut budskapet om att alla kan bli fulländade och få 
allt de önskar, under förutsättning att man kämpar tillräckligt hårt. Denna studie har visat att 
de kvinnokroppar som reklammakare låter passera och framställer är vita, unga, smala och 
tränade vilket blir synonymt med att vara lyckad. Detta ideal blir således något som 
individerna tvingas spegla sig i, trots att de vet att reklamens normer och ideal har få 
beröringspunkter med verkligheten. Detta ger också effekter, vilka individen idag själv 
behöver sörja för eftersom ingen lagstiftning finns att tillgå. Något som borde vara en politisk 
fråga, att värna om medborgarnas mående, är istället en fråga för näringslivet. Vilket skulle 
kunna tolkas som att politiska och ideologiska synsätt har fått ge vika för det ekonomiska. I 
denna studie framkom det att ett sätt att skydda sig mot reklamens påverkan är att använda sig 
av de tillskansade kunskaper man har som individ, att ge en påminnelse till sig själv om att 
reklamen inte speglar samhället och att reklam är en del av en struktur som förtrycker. I ljuset 
av Baumans (2001), Loits (2014) och Verhaeghes (2014) resonemang är detta ett tydligt 
tecken på att det är upp till individen att ansvara för sitt eget mående. Tendenser till ett 
nyliberalt subjekt kan även avläsas vad gäller sexualiseringens förmåga att kommodifiera 
kvinnokroppen, som sedan ska konsumeras av en manlig blick. Edell med flera (2013) gav en 
alternativ förståelse till detta och menade att den manliga blicken kan kringgås om man 
istället ser sig själv med en narcissistisk blick. Vad som då händer när sexualisering betraktas 
genom en narcissistisk blick är ett försök till att återta makten och vara ett subjekt istället för 
ett objekt. Dock förändras inte ansvarsfördelningen. Att som individ ansvara för sin egen 
lycka, oavsett var blicken kommer ifrån, kvarstår.  
 
I inledningen nämndes att partier inom vänsterblocket inför riksdagsvalet 2014 valde att 
belysa frågan om det offentliga rummet sexualisering och sedan 1990-talet har flera motioner 
skrivits som alla sett ett behov av en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. Just nu 
finns inga planer på att genomföra en lagstiftning vilket gör att det finns tid för fortsatt 
feministisk-geografisk forskning om det sexualiserade offentliga stadsrummet, som tar 
avstamp i att genusrelationer präglar vardagslivet. I denna studie har endast unga kvinnor som 
studerat deltagit och man skulle kunna argumentera för att det finns ett behov av att 
undersöka hur andra individer/grupper upplever och förhåller sig till det sexualiserade 
offentliga stadsrummet. Ett exempel på det skulle kunna vara hur män uppfattar och förhåller 
sig till reklamens sätt att framställa manskroppen och hur det påverkar föreställningar om 
manlighet. Något som vore intressant att undersöka vidare är om upplevelsen och 
förhållningssättet till det sexualiserade offentliga stadsrummet förändras med åldern. Något 
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som också framkom i denna studie var att reklamen är oberoende av plats och tillsammans 
med den digitala revolutionen samt teknikens framsteg så väcks frågor om vad de klassiska 
kulturgeografiska begreppen plats och rum egentligen är. Detta är en ständigt pågående 
teoretisk diskussion inom kulturgeografin. Resultatet från denna studie har visat på vikten av 
att även inkludera det virtuella rummet i undersökningar av denna typ. Denna studies 
utgångspunkt var det fysiska stadsrummet men genom mötet med respondenter visade det sig 
att det inte bara var det fysiska rummet som var av betydelse.   
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Intervjuer  
”Ellen”, student. 150324. 
”Karin”, student. 150325. 
”Siri”, student. 150408. 
”Magda”, student. 150410. 
”Edit”, student. 150415. 
”Frida”, student. 150416. 
”Lisen”, student. 150416. 
”Ida” student. 150420.  
”Eli”, student. 150505. 
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Bilaga 1 
 
 
 

Har	  du	  någon	  gång	  störts	  av	  reklam	  på	  
offentliga	  platser,	  särskilt	  den	  reklam	  
som	  anspelar	  på	  sex	  och	  nakenhet?	  Om	  
så	  är	  fallet,	  skulle	  du	  vilja	  bli	  intervjuad	  
till	  en	  masteruppsats?	  	  
	  
Maila	  till	  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	  så	  
berättar	  jag	  mer!	  
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Bilaga 2  
	  
	  
 

Informanter	  sökes	  till	  
uppsats!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Har	  du	  funderat	  på	  reklamens	  
framställning	  av	  kroppen?	  Eller	  har	  du	  
kanske	  funderat	  på	  reklamens	  
anspelningar	  på	  sex	  och	  nakenhet?	  Om	  
så	  är	  fallet,	  skulle	  du	  vilja	  bli	  intervjuad	  
till	  en	  masteruppsats?	  	  
	  
Maila	  till	  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	  så	  
berättar	  jag	  mer!	  	  
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Bilaga 3 
	  
Bild 1 föreställer en ung och smal kvinna. Hennes högra hand vilar på höften. Hon är klädd i 
BH och trosor med hög midja. Hon tittar inte in i kameran utan vänder bort blicken, 
ansiktsuttrycket är neutralt. Bildens fokus är kvinnans bröst. Hon har en svart ögonbindel på 
sig. Kvinnan har fotograferats mot en grå, steril bakgrund. Mitt på bilden finns en text som är 
skriven i stora vita bokstäver: ”’You. Are. Mine.’”. Reklamens avsändare är KappAhl. Detta 
foto är taget på en tunnelbaneperrong, därför syns även en människa och ett tåg i bild. 
 
Bild 2 föreställer en ung, vit kvinna som är fotograferad mot en vit bakgrund. Bilden är 
beskuren nedanför axelhöjd så hela kroppen syns inte. Det som syns är huvud, hals, axel och 
hand. I sin vänstra hand håller kvinnan en pappersmugg. Hon har rött lockigt hår, rött 
läppstift, röda naglar och grön ögonskugga. Kvinnan ler och tittar in i kameran. Kvinnan har 
inga kläder på överkroppen. Reklamens avsändare är 7-Eleven. Bredvid bilden finns en svart 
text i stora bokstäver där det står ”i Nöd & Lust” och en orange cirkel med vit text som 
informerar om ett erbjudande på kaffe. Detta foto är taget utanför en 7-elevenbutik så i 
förgrunden ses bord och stolar och ett vitt staket.  
 
Bild 3 föreställer en ung, smal, vit och solbränd kvinna. Kvinnan är fotograferad på en klippa 
och i bakgrunden syns havet. Kvinnan har på sig en vit bikini. På det ena benet står hon på tå 
vilket gör att höger ben får en annan vinkel och vänster höft skjuts ut. Hennes högra arm vilar 
nära hennes kön medan den vänstra armen hänger fritt. Huvudet är vinklat relativt mycket åt 
vänster. Under kvinnans bröst finns en text: ”Bikinitopp 49.50” i stora vita bokstäver. 
Reklamens avsändare är H&M. Bilden är tagen utomhus så i bakgrunden syns en parkering 
med bilar, hyrcyklar och en parkeringsautomat.  
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Frågeguide 
 
Ramar för intervjun 

• Du deltar anonymt med fingerat namn.  
• Be om tillåtelse att spela in. 
• Jag är den enda som kommer att arbeta med materialet.  
• Jag kommer kanske att anteckna under tiden.  

 
Del 1 – reklamen och kroppen 
Inled med att presentera dig själv och ditt uppsatsämne. 

• Minnen av sexualisering av det offentliga rummet? 
• Hur tänker du kring det?  
• Hur känner du kring det?  
• Hur upplever du reklamen?  
• Vilka kroppar syns/syns inte i reklamen? 
• Hur framställs kropparna? 
• Egna tankar om kroppen? 

 
Här tittar vi på bilder.    

- Vad ser du på bilden?  
- Vad är det för kroppar vi ser?  
- Hur framställs de här kropparna enligt dig?  
- Vad tänker/känner du när du ser de här kropparna?  
- Vilka kroppar syns inte? Varför ser vi inte dem tror du?  

 
Del 2 – makt  

• Upplever du sexualisering som ett problem? 
• Hur tänker du kring makt? 
• Hur tänker du kring reklamens normer? 
• Hur tänker du kring hur kroppar framställs? 

 
Del 3 – relationen mellan kroppen och staden (promenadintervju)  

• Här ställer jag frågor om omgivningen, det vi ser samt återkopplar till det som sades 
under intervjun och frågar liknande frågor igen.  

 
 
 
 
 
 
 



	   	  68 

Bilaga 5 
	  

	  
	  
Figur 4: Kartan över Uppsala som visar det område där promenadintervjuerna genomfördes.  
Källa: Bearbetad data från OpenStreetMap.   


