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Abstract 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka fenomenet turvandringar för äldre 

och medelålders kvinnor för att se på vilket sätt de konstruerar föreställningar om 

femininitet och ålder. Studien bygger på en diskursanalys av de två organisationerna 

Svenska Turistföreningen (STF) och Friluftsfrämjandets inbjudningar och texter kring 

turvandringar riktade till kvinnor och seniorer samt av friluftsbloggen Tanter på tur. 

Jag har i min analys funnit tre övergripande samhällsdiskurser kring 

prestation, kropp och hälsa vilka alla förhandlar om att definiera den turande tanten. 

Materialet har analyserats diskursivt med en feministisk och poststrukturalistisk 

grund utifrån teorier om kvinnans kroppsliga rörelsemönster vilket baseras på teorin 

att kvinnan är “det andra” och objekt i relation till det manliga subjektet. 

Undersökingen har gjorts utifrån teorier om den äldre kroppen där dualismen mellan 

det upplevda jaget och den synliga åldrande utsidan av kroppen har varit centrala.   

Som undersökningen har visat förhåller sig tantvandringars konstitutiva utsida, 

alltså organiserade vandringar och äventyr så som de Friluftsfrämjandet och STF 

arrangerar, till den medelålders och äldre turande kvinnan som att hon har en 

ofullständig fysik, låga idrottsliga ambitioner samt att hon tränar för ett hälso och 

skönhetssyfte. Konsekvensen av dessa diskurser kring prestation, hälsa och kropp blir 

tydlig via bloggen Tanter på tur där de turvandrande och bloggande äldre kvinnorna 

internaliserar den konstitutiva utsidans ålderism och nedvärderande blick vilket i sin 

tur påverkar hur de beskriver sina egna kroppar och handlingsutrymme.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund  

Äldre och medelålders kvinnor som sysslar med friluftsliv och äventyrande är en 

viktig del av den svenska friluftskulturen. Svenska Turistföreningen och 

Friluftsfrämjandet är båda arrangörer av turvandringar riktade till (äldre) kvinnor som 

vill vandra i grupp. Friluftsfrämjandet sålde våren 2016 in ett friluftspaket riktat till 

tanter som ville tura i grupp med ord som ”njuta”, ”harmoni”, ”sköna dagar” och 

”lagom långa skidturer”. Arrangörens ordval pekar på låga förväntningar på de äldre 

kvinnornas prestationer och kroppar, som att de bara ville njuta och gå i lätta 

terränger. Ser vi till forum där turande äldre kvinnor själva beskriver sina äventyr är 

inställningen inte alltid den samma. Tanter på tur är en blogg som drivs av två 

självutnämnda tanter som skriver om sina långa vandringar genom olika terräng och 

klimat. Våren 2016 planerar de exempelvis att göra den stora vandringen Pacific Crest 

Trail, som är en ca 6 månaders vandring från Mexiko till Kanada. Dessa tanter verkar 

alltså inte agera efter förväntningarna att tanter inte klarar av extrema utmaningar. 

Den här uppsatsen handlar därför om tanter på tur som fenomen. Jag har dels 

undersökt vad bloggförfattarna själva skriver om genus och ålder i samband med sina 

mer extrema ”tantvandringar”, dels satt det i relation till hur kvinnor beskrivs i de 

arrangerade resorna av Svenska Turistföreningen och Friluftsfrämjandet.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt femininitet och ålder 

konstrueras i beskrivningar av medelålders och äldre kvinnors friluftsliv och äventyr, 

dels av arrangörer av turvandringar  för kvinnor/tanter och dels av “turande” 1

kvinnor/tanter själva. De frågeställningar jag har använt mig av i undersökningen är: 

 

 Vilken typ av femininitet framställs av författarna till bloggen Tanter på tur 

respektive på turarrangörernas hemsidor? 

 Hur framställs ålder av bloggförfattarna respektive på turarrangörernas hemsidor? 

 

1 Begreppet “tur” i min uppsats inbegriper färder till fots, fjällturer samt skidturer.  
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Genom att inrikta mig på några samhällsdiskurser kring äventyr, hälsa, ålder och kön 

är ambitionen att analysera hur bloggförfattarna och turarrangörerna förhåller sig till 

dessa. 

 

1.3 Material och metod 

1.3.1 Material  

Undersökningen är baserad på blogginlägg, artiklar och inbjudningar till aktiviteter 

för medelålders och äldre kvinnor hämtade från olika nätportaler inriktade på 

friluftsliv och äventyr. När jag har sökt efter mitt material har jag använt mig av 

sökorden ”tant*”, ”tur*”, ”frilufts*” och ”aktivitet” på olika sökmotorer. De 

genomslag jag då har fått är friluftsbloggen Tanter på tur, de större organisationerna 

Svenska Turistföreningen (STF) och Friluftsfrämjandet samt annonser för turer från 

Idrefjäll. Bland mina sökningar dök det även upp mindre friluftsbloggar som 

publicerat enstaka inlägg som innehöll mina sökord men som inte fokuserade på 

tanter och friluftsliv, dessa valde jag därför bort. Efter mina genomsökningar valde 

jag att använda mig av bloggen Tanter på tur då den öppnade upp för möjligheten att 

undersöka medelålders och äldre kvinnors egna beskrivningar om så kallade tantturer. 

Jag reagerade på den ena ”tantens”, Kajsas, relativt unga ålder (37 år). Att jag trots 

deras relativt låga ålder finner dessa kvinnor relevanta som material är för att de själva 

benämner sig som tanter. Genom Kajsa kan jag undersöka hur fenomenet “tant” ter 

sig när det inte står i direkt relation till ålder och kan därför öppna upp för andra 

synvinklar och blir därför intressant att undersöka. Jag valde även att fokusera på 

Friluftsfrämjandet och Svenska Turistföreningen eftersom dessa två organisationer är 

ledande inom äventyr och turism i Sverige. Eftersom de har stort inflytande över detta 

fält är det intressant att undersöka hur de beskriver femininitet och ålder i relation till 

hur de bloggande kvinnorna gör det.  

Tanter på tur (tanterpatur.com) är en blogg skapad av kvinnorna Gunilla och 

Kajsa där de delar med sig av sina äventyr under devisen ”inget är för litet och pyttigt 

för att nämnas!”. De är båda bosatta i Kalmar och jobbar i en friluftsbutik, Gunilla är 

50 år och Kajsa närmar sig 40 år. På bloggen skriver de om många olika turer de turat 

vilket är allt från Jämtlandstripp till Pacific Crest Trail. Bloggen har flera sponsorer, 
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bland annat ett kreditmarknadsbolag och distributörer för varumärken inom friluftsliv. 

Gunilla och Kajsa uppdaterar bloggen med ojämna mellanrum och frekvensen på 

inläggen varierar mellan en gång i månaden till en gång per halvår. Enligt 

bloggportalen följer 1314 personer Tanter på tur via sina epostadresser 

(tanterpatur.com, 20160602).  I undersökningen analyserar jag alla blogginlägg 

publicerade på Tanter på tur från februari 2012 till maj 2016, vilket är 78 stycken 

inlägg.  

Friluftsfrämjandet är en organisation som värnar om naturen och fokuserar på 

bland annat friluftsliv, allemansrätten och stadsplanering. De har ett stort utbud av 

ledarledda friluftsaktiviteter med allt från fiske till vandringar och skogsäventyr för 

vuxna och barn. Organisationen har en medlemstidning som heter Friluftsliv vilket är 

Sveriges mest lästa magasin om friluftsliv (Friluftsfrämjandets webbsida). På 

hemsidan under fliken inspiration fann jag artikeln ”Vägen tillbaka” skriven av 

magasinets chefredaktör Cajsa Rännar vilken behandlade iakttagelser om tanter och 

turer, jag fann den därför intressant att ha med i min undersökning.  

Svenska Turistföreningen (STF) är en ideell medlemsorganisation med rötter 

inom natur och kulturturism som arbetar för att främja turism i Sverige. En av 

organisationens riktlinjer är att värna och informera om natur, kultur och miljö i 

Sverige utifrån ett turistiskt perspektiv. I verksamheten finns boenden som 

vandrarhem och fjällstationer där de arrangerar tusentals kurser och aktiviteter med 

utgångspunkten att det alltid finns mer att upptäcka i den svenska naturen (Svenska 

Turistföreningens webbsida). Våren 2016 publicerade STF inbjudningar till de 

kommande turerna under sommarsässongen på sin hemsida. Bland ett trettiotal olika 

aktiviteter finns det fyra stycken som är öppna för en viss målgrupp där turerna Sarek 

från den kvinnliga sidan, Margaretaturen och Ut och njut  “Tantvandring” bara är 

öppna för kvinnor och Senior på Kungsleden endast för seniorer (Svenska 

Turistföreningens webbsida). Det är dessa fyra aktivitetspaket jag undersöker som en 

del av mitt material. Anledningen till att inte allmänna turvandringar ingår i materialet 

är att det är tanten som står i fokus. Det bästa sättet att få syn på vad som är specifikt 

för tanten är att ställa henne i relation till kvinnor och seniorer  grupper hon tillhör 

men inte är synonym med. 
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1.3.2 Metod  

I min undersökning av det material som publicerats på de ovan nämnda webbsidorna 

gör jag en kvalitativ analys av text och bild med hjälp av Marianne Winter Jørgensen 

och Louise Phillips bok Diskursanalys som teori och metod (2000). 

Genom att göra en diskursanalys av materialet har jag undersökt hur beskrivningar av 

turvandringar för tanter och dess kontext konstruerar en viss femininitet och ålder. 

Den kulturella kontext som kvinnorna bakom bloggen förhåller sig till är äventyr, 

friluftsliv samt förväntningar kring kön och ålder i relation till friluftsliv. 

En diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 7). En diskursanalys studerar därför 

händelser som sociala konstruktioner skapade av personer i sin kontext, alltså att olika 

händelser får sin mening beroende på i vilket sammanhang det rör sig i. Diskursanalys 

används för att kunna undersöka och problematisera relationerna mellan diskursiv 

praktik och kulturell och social utveckling i olika sociala sammanhang (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, 89). Diskursanalys är på så vis en metod för att närmare 

analysera innebörden av olika texter och relatera den till olika strukturer och 

samhällsfenomen. Men diskursanalys betyder även att jag som författare av en 

vetenskaplig undersökning själv befinner mig i en diskurs och är medskapare av ny 

kunskap och sanning inom diskursen vilket jag har försökt vara medveten om under 

processens gång.   

Jag analyserar hur de stora organisationerna STF och Friluftsfrämjandet 

beskriver medelålders och äldre kvinnor för att sätta det i relation till hur kvinnorna 

bakom bloggen Tanter på tur framställer sin ålder och femininitet. I min 

undersökning använder jag mig av Laclau och Mouffes begrepp det diskursiva fältet 

eller konstitutiv utsida vilket är att studera diskursens yttre, allt det som inte ingår i 

diskursen. Laclau och Mouffe menar att en diskurs alltid konstrueras i förhållande till 

det som diskursen utesluter (Laclau & Mouffe, 1985, 110112). Genom att använda 

begreppet konstitutiv utsida har jag undersökt vad som finns utanför diskursen 

turvandringar för tanter men samtidigt inom samma ämnesområde, som äventyr, 

femininitet och ålder. I uppsatsen undersöker jag vilka symboler och meningsbärare 

som skapas kring turvandringar för äldre kvinnor i jämförelse med ”vanligt” 

äventyrande och friluftsliv. Genom användning av artikulation analyserar jag tecken 
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och symboler i relation till varandra i texten och plockar då ut olika flytande 

signifikanter  som ”tant” och ”gammal” och artikulerar dem med olika element som 2

”prestation” och ”njuta”. Detta för att sedan kunna analysera på vilket sätt genus och 

ålder formas i vandringar för tanter.  

 

1.4 Teori och centrala begrepp  

Min teoretiska grund är främst feministisk och poststrukturalistisk där jag utgår från 

att människans kön och sexualitet ständigt konstrueras av det samhälle vi lever i och 

av språket (Butler 1990) och att kvinnor och män därefter placeras in i ett 

genussystem där sådant som kodas som manliga egenskaper upphöjs (Hirdman 1988).  

En av de teorier jag använder mig av i undersökningen är hämtad från Iris 

Marion Youngs text Att kasta tjejkast (1990/2005) som handlar om människans 

rörelsemönster och relation till sin egen kroppslighet. I analysen använder jag mig av 

Youngs begrepp immanens och transcendens vilka hon i sin tur har hämtat från Det 

andra könet av Simone de Beauvoir (1949/2002). Dessa begrepp baseras på 

Beauvoirs teori att kvinnan är den Andra och objekt i relation till det manliga 

subjektet. Immanens beskrivs som ett liv som står still och endast är en upprepning av 

sig själv och det är kvinnan som antas vara fast i detta tillstånd av immanens på grund 

av sitt kroppsliga öde att föda barn och vara en moder. Transcendensen får därmed ett 

maskulint värde och betyder utveckling och agens, att ta sig från en livssituation till 

en annan antingen genom karriären, kroppsligt eller andligt (Beauvoir 1949/2002, 

699701). Det är de historiska, kulturella, sociala och ekonomiska begränsningarna av 

kvinnans situation, menar Young, som har skapat hennes speciella existens. Att en 

viss historia och tid skapar en viss sorts kvinnor och att det därför inte endast är det 

biologiska som bestämmer hennes kropp. Young menar därför att som en människa är 

kvinnan fri att röra sig som hon vill, men som en kvinna är hon begränsad till det 

kvinnligt patriarkala rörelsemönstret vilket är att inte utnyttja sin kropps fulla funktion 

(Young 1990/2005, 3435). Jag utgår i min undersökning från Youngs teorier om att 

kvinnor ser sig själva som både agerande subjekt och samtidigt som objekt medan 

2 Flytande signifikant är en term som används för ord som saknar en förbestämd mening och som 
inte pekar på ett faktiskt begrepp. Det vill säga tecken som är mångtydiga och därmed i hög grad är 
öppna för tillskrivning av olika betydelser (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 35).  
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männen i sin maktposition bara är subjekt (Young 1990/2005, 3638). Med Youngs 

och Beauvoirs teorier kan jag analysera beskrivningar av äldre kvinnors möjlighet att 

prestera och agera med sina kroppar i relation till de strukturer som skapas av 

samhället och kulturen.  

Mitt syfte är att undersöka hur äventyrliga aktiviteter för kvinnor förhåller sig 

till åldrande. Uppfattningen av den egna levda kroppen omsluts enligt teoretikerna 

Featherstone och Hepworth av diskurser kring vad samhället och kulturen anser är 

kroppsligt möjligt för en åldrande kropp, vilket de skriver om i “The mask of ageing 

and the postmodern life course” (1991). Konstitutionen av den gamla kroppen består 

enligt dem av en konflikt mellan det ungdomliga inre jaget och det 

åldersdiskriminerande samhället. Detta eftersom det ett samhälle förväntar sig av 

äldre personer och sättet vi pratar om åldrande kan internaliseras av individer och 

därför påverka deras egen fysiska aktivitet. För att undersöka åldrandet närmare 

använder jag mig av deras begrepp mask of ageing eller på svenska åldrandemasken 

som behandlar den kroppsliga dualismen mellan det upplevda jaget på insidan och 

den synliga utsidan av kroppen (Featherstone och Hepworth, 1991).   

 

1.5 Tidigare forskning 

1.5.1 Kvinnor och fysisk aktivitet   

Karin S. Lindelöf bedriver i samarbete med Nordiska museet och 

Riksidrottsmuseet i Stockholm samt Institutet för språk och folkminnen i Uppsala ett 

forskningsprojekt vid Uppsala universitet som behandlar tjejlopp som kulturellt 

fenomen. Min undersökning genomförs i anslutning till detta forskningsprojekt och 

bidrar med en ytterligare vinkel till materialet i projektet. I Lindelöfs studie granskas 

fyra svenska tjejlopp (Tjejvasan, Tjejvättern, Tjejmilen och Vårruset) med fokus på 

frågor som vad tjejlopp är, hur femininitet skapas genom loppen och vad det säger om 

vår tid och kultur. Undersökningen ser både på tjejlopp i historien och i vår samtid 

och har ett genus och intersektionellt perspektiv. Lindelöf har exempelvis i sin artikel 

“Vad gör tjejlopp?” (2012) diskuterat konsekvensen av fenomenet tjejlopp samt vad 

”tjej” har för innebörd som subjektsposition inom motionsidrotten. Centralt för 

studien är föreställningar om skillnader mellan mäns och kvinnors prestationer och 
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intentioner inom sport. Där män antas idrotta för prestige och prestation medan 

kvinnor mer tränar för skönhets och hälsoskäl vilket i sin tur skapar särskilda genus 

då det artikuleras i tjejlopp (Lindelöf 2012).  

Ett annat forskningsprojekt som planeras vid Uppsala universitet är 

“Exploring Femininities: Female Adventures Challenging Mind, Body and Nature” 

som har syftet att studera norska och svenska extremsportare och äventyrare med 

fokus på femininitet (Lindelöf et al, 2016). De anser att kvinnor som utövar dessa mer 

extrema sporter utmanar och förändrar normer kring genus och femininitet, inte bara 

för sig själva utan även samhällets normer. Dessa forskare menar att det finns ont om 

forskning om äventyrssport över huvud taget och att det begränsade som finns är 

bristande när det gäller kvinnors förutsättningar och hur dessa har förändrats över tid 

(ibid). De vill undersöka hur en pratar om kvinnor som äventyrar och hur det skiljer 

sig från berättelser om manliga utövare. Min undersökning anknyter även till detta 

projekt i ambitionen att studera äventyrande och frilufsande kvinnor. Det som skiljer 

ut min undersökning är att den även fokuserar på den äldre kvinnliga kroppen och kan 

därmed applicera ytterligare ett element.  

 

1.5.2 Ålder och fysisk aktivitet 

Annie Woube studerar i sin text “ ‘Och varje gång så står jag på startlinjen och tacker 

min lyckliga stjärna för att nu står jag här igen’ Kropp, kön och ålder bland 

60+deltagare i motionslopp för kvinnor” tjejloppsdeltagare i åldern 60+ via 

intervjuer, även den ingår i forskningsprojektet angående tjejlopp vid Uppsala 

universitet. Genom denna delstudie av tjejlopp som fenomen har hon ramat in äldre 

motionsidrottande kvinnors förhållningssätt till ålder, idrott och kön. I intervjuerna 

urskiljer hon diskurser i kvinnornas beskrivningar som rör hälsa genom träning, hur 

de är ensamma med sin hobby samt funderingar kring sin egen fysiska förmåga. Hon 

diskuterar sedan hur dessa diskurser kring tjejlopp påverkar (ofta negativt) de äldre 

deltagarnas möjligheter att träna och vara med i loppen (Woube, pågående). Woubes 

studie liknar min undersökning vad det gäller beskrivningar av äldre kvinnors egna 

erfarenheter av idrottande och är en viktig bakgrund för min studie av de bloggande 

och turande kvinnornas egen framställning av femininitet och ålder. Dock rör hennes 
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studie främst fenomenet tjejlopp och inte äventyr och friluftsliv, vilket är den kontext 

som det material jag studerar befinner sig i.  

 

1.5.3 Tanten som fenomen 

Begreppet ”tant” har förändrats över de senaste decennierna, det har gått från att vara 

den generella etiketten för en medelålders och äldre kvinna, till att bli en äldre dam 

med gäddhäng som bakar bullar, till att idag även syfta på den rejäla och 

allmänbildade ”kulturtanten” iklädd Marimekko. När ungdomsidealet tog över fick 

tanten en negativ klang och blev mer ett skällsord. Tanten och hennes klassiska 

attribut fick en revansch för några år sedan då vintagemodet plockade upp de typiska 

tantkläderna och ”do it yourself”trenden hyllade tantens kunnande i hemmet. Även 

feministerna talar idag hyllande om den rejäla tanten som inte tar någon skit, vilket 

Elin Ek skriver om i den populärvetenskapliga boken Supertanten (2011). Den 

bekönade ålderskonstruktionen tant är svår att definiera eftersom den innehåller olika 

åldrar och element beroende på i vilken kontext den befinner sig i. Detta talar 

etnologerna Karin Lövgren och Marianne Liliequist om i antologin Tanten, vem är 

hon? En (t)antologi (2012) där de har ambitionen att diskutera tanten från ett bredare 

och mer komplext perspektiv. De menar att det finns många motsägelser och 

dubbelheter i begreppet tant där hon kan representera både trygghet och osynlighet, 

civilkurage och maktlöshet eller tidlös och passé. På många sätt har begreppet tant 

gått ifrån att enbart handla om ålder och åldrande, då det allt oftare appliceras på 

yngre kroppar. Begreppet tant används alltså på två sätt – “som en symbol och en 

markör för åldrande, men också som stereotyp och tilltalsord” (Lövgren och Liliequist 

2012, 13). I materialet till min undersökning är det inte alltid tydligt på vilket sätt 

ordet används. I min undersökning har jag sett på hur begreppet tant använts i relation 

till prestationer, kroppen och hälsa för att på så vis kunna diskutera vilka 

förväntningar på tanten som finns inom frilufts och äventyrssfären i Sverige.  

 

2. Kvalitativ text och bildanalys – turvandringar för tanter  
Den flytande signifikanten i analysen är “tantvandringar” vilket är ett begrepp, eller 

tecken, som olika diskurser inom kontexten friluftsliv och äventyr kämpar om att 
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definiera. Med diskursteori benar jag ut fenomenet “tantvandringar” genom att 

analysera hur turarrangörerna och de turande och bloggande kvinnorna bakom Tanter 

på tur förhandlar kring definitionen av begreppet. För att undersöka diskursen om 

tantvandringar måste det som utesluts ur diskursen – den konstitutiva utsidan – 

undersökas. Inom den idrottsliga diskursen kopplas ofta tecknet “tjej” till en lägre 

grad av idrottslig ambition och seriositet än tecknet “man”. Nivån förväntas alltså 

vara högre i de turvandringar där män deltar (Lindelöf 2012, 37). Men denna 

undersökning handlar specifikt om begreppet “tant”, och tantvandringar definieras 

inte bara i relation till de allmänna turvandringarna där även män deltar, utan också i 

relation till andra målgruppsinriktade turer, som de för seniorer och kvinnor. Därför 

analyseras material i anslutning till turvandringar arrangerade av Friluftsfrämjandet 

och STF för seniorer och kvinnor i allmänhet.  

Jag analyserar även artikulatoriska praktiker, där olika tecken och element 

sätts i relation till varandra och i och med detta skapar och bestämmer innebörden av 

turvandringar för medelålders och äldre kvinnor. Här ser jag både på inbjudningar till 

turvandringar och turande kvinnors egna beskrivningar. Analysen är uppdelad efter 

tre olika diskurser: prestation, kropp och hälsa. Dessa är tre tydligt framträdande 

teman i materialet där tanten avgränsas mot senioren och kvinnan.  

 

2.1 Tanten och prestationen 

Svenska Turistföreningen erbjuder olika friluftsarrangemang för sommaren 2016 med 

guidade vandringar både för nyfikna nybörjare och den mer erfarne. Där finns turer 

som är öppna endast för kvinnor, seniorer och “tanter” samt turer som inte vänder sig 

till någon särskild grupp. Turvandringar är givetvis en aktivitet som i viss 

utsträckning kräver en god kondition och uthållighet. Men dessa prestationskrav 

formuleras olika i inbjudningar till turer för kvinnor, seniorer och tanter. Så vilka 

prestationskrav ställs på dessa olika grupper?  

Turen Senior på Kungsleden arrangerar STF för personer som är 55 år och 

äldre med beskrivningen “tempot är lite lugnare, den trängsel som ibland kan råda 

under högsommaren är över och vi har gott om tid att se oss omkring”. Terrängen har 

höga nivåskillnader och även för denna tur krävs god kondition och vana att gå längre 
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med ryggsäck men sträckorna beskrivs som lättvandrade, korta och behagliga. Fokus i 

inbjudan ligger på att upptäcka naturen och aktiviteter som bastu och bad (Svenska 

Turistföreningens webbsida). 

STF arrangerar tre vandringar som är öppna endast för kvinnor, 

vandringsturen Sarek från den kvinnliga sidan, skidturen Margaretaturen och turen 

Ut & njut  “Tantvandring”. Turerna beskrivs alla som “härliga” och sker i “goda 

vänners sällskap” men de skiljer sig åt då Sarek från den kvinnliga sidan beskrivs som 

mer utmanande och som “ett riktigt äventyr”. För Sarek från den kvinnliga sidan och 

Margaretaturen är de förkunskaper som krävs god kondition och vana av längre 

vandring eller skidåkning. Men för att delta i turvandringen i Sarek från den kvinnliga 

sidan krävs även “normal fysik”  då terrängen är relativt utmanande med högalpin 3

storblockterräng och där deltagarna ska ta sig an is och snö samt vada vissa sträckor. 

Vandringen kommer att ske tillsammans med en erfaren fjällförare som delar med sig 

av sina kunskaper om snö och glaciärer och hur en väljer tältplats. Margaretaturen är 

en skidtur genom en 45 kilometer lång fjälldal där det bjuds på “lätt skidåkning”. I 

turpaketets beskrivning ligger fokus på njutning, med meningar som “behagligt korta 

etapper” samt “gott om tid för solpauser längs vägen”. Om dagarna blandas 

skidåkningen med många utflykter för shopping och kulturella sevärdheter där 

deltagarna ska inspireras av traktens historia (Svenska Turistföreningens webbsida).  

Den tredje turen STF arrangerar för kvinnor är Ut & njut  “Tantvandring”. I 

inbjudan på hemsidan finns en lista med priser och datum samt denna text:  

 

Vid vägs ände väntar dig en genuin fjällstation med ombonad värme, god mat och trivsam samvaro. 

Under några sköna dagar gör vi tillsammans lagom långa vandringar anpassade efter väder och vind. Vi 

njuter av naturens skiftningar och egna konstverk, låter tidlöshet och harmoni styra oss.  

 

Vi följer istidens skulpturmönster och besöker boplatser från förr. Gör toppturer på låg nivå och 

fördjupar oss i florans "knoppning" och färgspel.  

 

Efter turerna finns tillgång till bastubad, massage eller någon behaglig spabehandling före den 

framdukade middagen.  

 

3 Jag återkommer till denna term längre fram. 
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Några avkopplande dagar med stadigt på fötterna – nära naturen och närmare oss själva. Två av 

dagarna är fria för egna aktiviteter, vandring, spa behandling eller bara vara och vila (Svenska 

Turistföreningens webbsida, hämtad 20160426).  

 

Det kan alltså läsas som en tur med fokus på trivsel och harmoni vilket även syns i 

agendan som främst rör avkopplande aktiviteter som bastubad och att njuta “av 

naturens skiftningar och konstverk”. Dock blandas dessa lugna aktiviteter med mer 

krävande “toppturer på låg nivå” vilket visar på kroppslig utmaning. Det är denna 

information i citatet ovan som ges om turen och på inbjudan står varken kriterier för 

ålder eller vilka förkunskaper som krävs. Med det sagt får det anses vedertaget att 

ordet “tant” avser äldre kvinnor  även om ett visst spel med stereotyper antyds. Detta 

sätt att förstå ordet “tant” utgår även Liliequist och Lövgren ifrån, (2012, 13). Turens 

fokus ligger i upplevelsen av naturen, njutning och det goda sällskapet och lite i själva 

turandet.  

 Jag använder artikulationsbegreppet när jag analyserar STFs inbjudningar till 

turerna inom diskursen kring prestation. De olika turerna ställer skiftande krav på 

förkunskaper och prestationsnivå hos deltagarna beroende på vilken målgrupp de 

tillhör. Genom att jämföra turpaketens olika tecken beroende på vilken målgrupp de 

är riktade till blir det tydligt vilka förväntningar på prestation STF har beroende på 

kön och ålder.  

Av de turerna jag har undersökt hos STF finns det högst förväntningar på 

deltagarna att prestera i turen Sarek från den kvinnliga sidan. I inbjudan artikuleras 

tecknet “kvinna” med utmanande aktiviteter och terränger som “högalpina fjäll”, 

“stora höjdskillnader”, “riktigt äventyr”, “utanför markerade leder” och “erfaren 

fjällförare som ger dig ovärderliga kunskaper om väder och vind, snö och 

glaciärer...”. Fokus i inbjudan ligger främst på ingående beskrivningar av de olika fjäll 

och terränger som ska passeras, tekniska detaljer kring utrustning samt på den vackra 

omgivningen som ska upplevas. Detta står förstås fortfarande i relation till de allmänt 

lägre förväntningar som finns på kvinnors idrottsliga prestationer (Lindelöf 2012, 37). 

Men denna vandring skiljer sig från de andra då den inte erbjuder många pauser eller 

utsatt tid för att njuta, vilket däremot Senior på Kungsleden gör. I inbjudan till denna 

senare vandring artikuleras det könsneutrala tecknet “senior” med tecken som 
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“lättvandrat”, “lugnt tempo”, “gott om tid” och “kortare vandring”. Förutom de 

många stoppen och det sänkta tempot inriktar sig inbjudan till Senior på Kungsleden 

likt Sarek från den kvinnliga sidan på aktivt görande, med artikulationer som “stora 

höjdskillnader”, “vandra i flera timmar” och “gå genom högfjäll”.  

Turerna Sarek från den kvinnliga sidan och Senior på Kungsleden kräver att 

deltagarna har “god kondition” och en “normal fysik”. Det senare är ett något 

svårdefinierat begrepp. Vad är det som avses med kravet på “normal fysik” för 

kvinnor och seniorer och vilken kropp står de i jämförelse med? I inbjudan till turerna 

finns det krav på god kondition och ser en på de aktiviteter som beskrivs är det tydligt 

att deltagarna förväntas prestera. Vad händer när STF skriver “normal fysik” istället 

för “god fysik” i inbjudan trots att kravet på god kondition redan är utskrivet? 

Socialantropologen Fanny Ambjörnsson skriver om begreppet “normal” i boken I en 

klass för sig (2003/2010). Hon menar att begreppet är tvetydigt eftersom det både 

avser det mest vanligt förekommande och samtidigt det ideala. Detta gör 

föreställningar om normalitet både till beskrivande och reglerande (Ambjörnsson 

2003/2010, 2021). Eftersom samhället är uppbyggt kring normer som vi ska passa in 

i, bestämmer det rådande maktsystemet vad som är normalt. Ambjörnsson menar 

därför att normaliseringar är gestaltningar av maktförhållanden i samhället (ibid).  

Det som händer när STF använder “normal fysik” i inbjudan kan vara att 

seniorer och kvinnor hindras från att avskräckas från att delta på grund av de krav på 

prestation som ställs. “Normal fysik” kan i detta fall inkludera vilken kvinna eller 

senior som helst, alltså “vanliga människor”, och därmed vara ett sätt att peppa 

deltagarna att våga gå med. Lindelöf skriver i “Vad gör tjejlopp” (2012) om hur 

arrangörerna av Tjejvasan i inbjudan till loppet använder en lättsam och peppig 

retorik i en “alla kan”anda för att locka tjejer att vara med. Enligt Lindelöf visar detta 

på arrangörernas syn på de deltagande tjejerna som okunniga och oroliga och hennes 

undersökning visar att det är en lägre grad av seriositet och idrottslig ambition som 

förknippas med de som identifierar sig som eller identifieras som “tjej” (Lindelöf, 

2012, 37). Det är dock svårt att säga vad en “normal fysik” är i detta sammanhang. 

Med begreppet kan såklart menas en full funktionsuppsättning. Men i detta fall är det 

snarare en normal kropp i förhållande till kontexten fjällvandringar – det vill säga en 

kropp som är relativt stark, smidig och uthållig. Användningen av tecknet “normal 
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fysik” i inbjudan kan även ha motsatt mening än att verka inkluderande för deltagarna 

och istället reglera vilka kroppar som inte ska delta. Normalitet står alltid i jämförelse 

med det onormala som i sin kontext är det ickeeftersträvansvärda efter Ambjörnssons 

definition (2003/2012). De uttalade kraven på “normal fysik” kan alltså verka 

exkluderande för de kroppar som inte anses vara starka, smidiga och uthålliga. Vilka 

“onormala” kroppar är det inbjudningarna till turerna exkluderar genom att använda 

begreppet “normal fysik”?  

I Margaretaturen förskjuts fokus från själva skidåkningen till att mestadels 

handla om ett passivt intagande av omgivningen. De få tecken som visar på aktivitet 

som artikuleras med signifikanten “kvinna” är “dagstur”, “lätt skidåkning” och “vi 

följer den slingrande älven in mellan stupen” samt kravet på “god kondition och vana 

från längre skidturer”. Mot dessa finns allt fler artikulationer med 

ickeprestationskrävande aktiviteter som “besök på Attjé samemuseum”, ”shopping”, 

“spännande historia från gruvprospektering” och “solpauser”.  

STFs inbjudan Ut & njut  “Tantvandring” har varken krav för “god 

kondition” eller “normal fysik”. De enda begrepp som beskriver ett aktivt kroppsligt 

görande är “toppturer på låg nivå” och “lagom långa vandringar”. Det finns inte, som 

i de andra turerna, krav på förkunskaper, en förklaring av terrängen, rutten eller den 

tekniska utrustningen. I “tantvandringen” ingår dock toppturer vilket i praktiken 

kräver en god kondition av deltagarna men trots det är diskursen kring de kroppsliga 

aktiviteterna nedtystad i inbjudan. Inbjudan har tecken som visar på låg förväntan på 

prestation och resultat hos deltagarna, samt obefintliga krav på “normal fysik”. Det är 

ett uttryck för en diskurs som kopplar samman hög ålder och femininitet med låg 

prestation. 

Det är värt att notera att om man ser till de tecken som artikuleras i inbjudan 

till Margaretaturen kan även den betraktas som en tantvanding, trots att det inte står i 

inbjudan. Den har samma element av prestationslösa mål och kroppsligt passiva 

tidsfördriv som Ut & njut  “Tantvandring”. Dessa två turpaket skiljer sig från den 

generella seniorturen och Sarek från den kvinnliga sidan som istället artikulerar 

tecken för kroppslig prestation och agens.  

Att turpaketen riktade mot medelålders och äldre kvinnor fokuserar på 

återhämtning och mentala sysselsättningar istället för fysiska aktiviteter skapar en bild 
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av tantens kropp som just “onormal”, att den har en nedsatt funktionalitet och därför 

inte har möjligheten att göra en turvandring på samma sätt som seniorerna eller de 

yngre kvinnorna. Det kan läsas som att föreställningarna om äldre kvinnors kroppar är 

att de har ett speciellt behov av gemensamma aktiviteter utan pressen på att de ska 

prestera.  

De aktiviteter som presenteras i Ut & njut  “Tantvandring” är till för att 

deltagarna ska sysselsätta sig med andra saker än just vandring under turen då de 

främst ska stimulera tankeverksamheten. Likt Margaretaturen är listan på passiva 

aktiviteter lång och i inbjudan artikuleras tecknen “fördjupning i florans knoppning 

och färgspel”, “bastubad”, “massage”, “vila” och “behaglig spabehandling” med 

tecknet “tant”. Upplägget på turerna Ut & njut  “Tantvandring” och Margaretaturen 

liknar mer en inbjudan till att fördriva tiden med vackra ting och gott sällskap än en 

personlig utmaning för att nå ett visst resultat. Föreställningen att äldre kvinnor inte 

har några högre ambitioner än att leva i immanens och fördriva tiden har funnits 

länge.  

Simone de Beauvoir menar att det är när kvinnan accepterar att hon åldras som 

hennes situation förändras. Efter klimakteriet blir kvinnan en avkönad person och hon 

slipper då den sexuella pressen som reproduktionsförmågan har tvingat henne till. 

Hon blir då inte längre förpassad till den stilla och upprepande immanensen och hon 

blir äntligen fri (1949/2002, 969). Men Beauvoir menar att kvinnan genom historien 

alltid har upptäckt denna frihet när det redan är försent, då hon inte längre vet vad hon 

ska göra med en sådan frihet. I femtioårsåldern intar männen höga poster i yrkeslivet 

medan kvinnan, som endast har lärt sig att vara hängiven, inte längre har någon som 

behöver henne. Hon blir då fast i den passiva immanensen. Det finns ett fåtal kvinnor 

som i det här livsskedet engagerar sig och börjar agera, och då inte bara för att 

sysselsätta sig med något utan för att nå mål och resultat. Men majoriteten av 

kvinnorna enligt Beauvoir försöker inte uppnå några resultat eller mål utan 

sysselsättningarna är bara tidsfördriv. Den äldre kvinnan fyller då inte längre någon 

funktion som människa och därför gör inte hennes handlingar det heller (1949/2002, 

696697). 

Dock har de flesta kvinnor i dagens svenska samhälle en sysselsättning utanför 

hemmet och fyller inte endast funktionen att föda barn. Detta leder till att de har en 
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aktiv vardag där de målmedvetet presterar och transcenderar. Denna utveckling kan vi 

också se i det exempel från STF där Sarek från den kvinnliga sidan, som är öppen 

endast för kvinnor oavsett ålder, förväntar sig god kondition och förkunskaper hos 

deltagarna samt inbjuder till en kroppslig aktivitet och utmaning. Dock verkar teorin 

om kvinnan som är fast i immanensen och passiviteten fortfarande vara applicerbar på 

kvinnan efter klimakteriet – det är den bild som framträder i inbjudningarna till 

“tantvandringarna”. Vandringen Ut & njut  “Tantvandring” har inte som de andra 

turerna målet att utbilda deltagarna om hur de ska bete sig i vildmarken, vilket även 

det förstärker bilden av “tanten” som en äldre kvinna som är hopplös och att hennes 

tid redan är förbi.  

Under år 2010 gjorde Statistiska Centralbyrån på uppdrag av 

Riksidrottsförbundet undersökningen Svenska folkets idrotts och motionsvanor på 

åldrarna 770 år (2011). Undersökningen visar att kvinnor motionerar mer än män 

från och med att de fyllt 20 år. Andelen som motionerar två gånger i veckan i åldern 

6070 år är det ca 55 procent kvinnor och 40 procent män. Ser en på de som tävlar 

inom idrott minskar andelen med åldern och bara 12 procent av de mellan 60 och 70 

år tävlar. Intressant nog är männen överrepresenterade i samtliga åldersgrupper 

förutom i åldersspannet 6070 år där skillnaden mellan könen är extremt liten 

(Riksidrottsförbundet, 2011). Denna statistik backar alltså upp tesen att den äldre och 

medelålders kvinnan deltar och förväntas delta i idrottsliga evenemang – men inte på 

samma premisser som de andra målgrupperna, uppenbarligen ses det som att hon 

saknar mål och prestige.  

 

2.1.1 Ambivalens mellan prestation och passivitet 

När jag istället tittar på hur kvinnorna bakom bloggen Tanter på tur beskriver sina 

turvandringar visar de ett aktivt deltagande och en medvetenhet om att de som tanter 

inte antas klara av kroppsliga utmaningar. De driver ofta med bilden av tanten som 

inkapabel och använder bloggen för att motbevisa de fördomar som finns om tanten. 

Detta gör de bland annat genom att ha kunskap om teknik och terränger, ha tydliga 

mål och prestera. Likt den erfarna fjällföraren som ska delta i Sarek från den 

kvinnliga sidan kan Gunilla och Kajsa, tanterna bakom bloggen, mycket om 

utrustning och den teknik som används vid längre vandringar eftersom de båda jobbar 
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på friluftsbutiker. På bloggen “nördar de ner sig” i jakten på de lättaste underkläderna 

och hur en kan vakuumförpacka mald mandel på bästa sätt. De testar och jämför även 

varor som tält och ryggsäckar från kända märken. Bland kommentarerna på bloggen 

finns personer som ber tanterna om tips på hur de bäst ska packa när de själva ska 

vandra då Tanter på tur har mycket kunskap inom det området. Kajsa och Gunilla 

genomför i år, 2016, som sagt Pacific Crest Trail, som är en vandringstur som sträcker 

sig genom Nordamerika, från mexikanska gränsen upp till Kanada. Rutten är 4286 km 

lång och går genom blandad terräng med öken, berg, vatten, dalar och snö. Deras 

ambitionsnivå är hög och de skriver om kämpiga dagar med blåsor och ont i kroppen 

blandat med tokiga bilder där de poserande visar upp den speciella omgivningen och 

terrängen (Bloggen Tanter på tur).  

I ett inlägg från “en helt vanlig dag” under PCT artikuleras “tant” med 

beskrivningar som “05.10. Klockan ringer. Det är så fasligt varmt på dagarna så det 

gäller att göra många miles innan lunchstoppet och att få njuta av skuggan så länge 

det går”, “Ryggsäcken väger då in på mellan 1618 kg” och “17.3018.00 stannar vi 

för dagen… har då vandrat mellan 1520 miles, dvs 24 32 km”. Under sommaren 

2012 vandrade de turen Gröna bandet och i ett inlägg från turen hade de “varit ute på 

tur i 50 dagar & 110 mil och burit ca 1520 kg” (Bloggen Tanter på tur). Dessa 

element visar på hur Kajsa och Gunilla som tanter agerar målmedvetet och presterar 

under sina turer. Dock är bilden de presenterar av sina prestationer mer nyanserad och 

de beskriver emellanåt ett tvivel på sina egna kroppar och förmågor. I inläggen där de 

rapporterar direkt från turandet väljer de oftare den ödmjuka och nervärderande 

förklaringen av dagen än den skrytsamma och prestigefyllda. I oktober 2015 turade de 

i Hardangervidda och i inlägget artikuleras “tant” med “Vandrade Tuva, Kraejjka, 

Bjoreidalshytta, Nyabu, Trondbu, Stigstuv, Rauhellern, Heinsetter, Tuva.” och “ ta 

höjdmeter”, vilket är artikulationer som visar mål och prestation. Men när de i samma 

inlägg beskriver turen mer ingående artikuleras “snälla sluttningar” och “fantastiska 

vyer”, vilket nervärderar den långa vandringen då de väljer att beskriva det enkla 

njutningsfulla i turen istället för prestationen och terrängen (Bloggen Tanter på tur). I 

samma inlägg skriver de senare:  
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Tog Trolltunga på hemvägen. Eller tog och tog, den fanns där & vi fick traska dit. Två lite smårunda 

tanter som vi klarade det galant, även med fjällpackningen (om än något bantad) eftersom vi ville suga 

ut det sista i smörrebrödet och tälta en natt till på fjället (Bloggen Tanter på tur. 2012. 

“@Hardangervidda”, hämtad 20160410) 

 

I citatet visar tanterna på en ambivalens kring sina kroppsliga förmågor då de både 

skriver att de aktivt tar Trolltunga, men sedan rättar sig och skriver att de “traskade” 

dit vilket är en mer lättsam handling. Även med fjällpackningen syns ambivalensen då 

de stolt säger sig klara utmaningen trots att de är smårunda och hade fjällpackning, 

men för att i nästa stund förringa prestationen något med erkännandet att väskan var 

“något bantad”.  

Denna ambivalens skriver Young om och hon menar att den tvetydighet som 

kvinnan har inför sin egen kropp beror på att hennes kropp är just mångtydig. Hennes 

kropp är i transcendens men på samma gång är den laddad med immanens (Young 

1990/2005, 36). Young förklarar det som att kvinnans kropp tar för sig av världen 

men att hon samtidigt känner att världen tar för sig av henne. Hon ser samtidigt som 

hon blir sedd. Kvinnan verkar tro att hon är objektet som rör sig och inte den aktiva 

som gör rörelsen – att hon blir sedd och att saker görs på henne, inte via. På det sättet 

sitter hon fast i sin kropp och hon blir sin kropp – alltså lever hon i immanens. Detta 

får henne att hålla en distans till livet i transcendens och hon blir blind inför sina egna 

möjligheter. Det resulterar dessutom i att kvinnan både lever med sin kropp som ett 

verktyg men också som en börda (Young 1990/2005, 3638). Kvinnan känner en 

ambivalens mellan ett “jag kan” som subjekt och ett “jag kan inte” som objekt (ibid).  

Kvinnorna bakom bloggen är aktiva subjekt som turar och presterar efter mål 

men förväntningarna från deras omvärld är att de som tanter lever ett liv utan mål med 

fritid som behöver fyllas. Trots att de tar avstånd från bilden av den passiva tanten 

som agerar mållöst smittar den bilden ändå av sig då de ska beskriva sina egna 

handlingar. The mask of ageing är ett begrepp som förklarar denna ambivalens äldre 

personer kan känna inför sin egen kropp mot omvärlden. Där bilden kvinnor har av 

sig själva som det samma jag som de har varit sen de var unga inte längre stämmer 

överens med den bild deras omvärld har av dem som åldrade (Featherstone och 

Hepworth, 1991). Kanske internaliserar Tanter på tur bilden som deras omvärld har 
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på dem som ickepresterande medelålders och äldre kvinnor vilket sätter gränser och 

påverkar dem när de på bloggen uttrycker sitt kroppsliga handlingsutrymme.  

 

2.1.2 Prestation som aktivism  

Kvinnorna bakom Tanter på tur agerar utanför normerna kring hur kvinnor i deras 

ålder brukar bete sig genom att agera “utanför sin ålder”. Att de turar och kan mycket 

om friluftskulturen är i sig inte normbrytande för två medelålders och äldre kvinnor 

eftersom det är en ganska typisk syssla för den målgruppen. Det som gör Tanter på 

tur speciella är att de driver en blogg där de profilerar sig som äventyrare med mål 

och goda kunskaper inom friluftsliv. Gunilla och Kajsa verkar ha vetskap om att de 

flesta har en bild av tanten som den tidlösa och hopplösa som Simone de Beauvoir 

beskriver och de använder bloggen för att ironisera kring denna bild av tanten som 

fenomen. Den skämtsamma tonen om sina prestationer är många gånger medveten 

och ett sätt för Tanter på tur att på låtsas inta rollen som “tanten” och spela över den 

så läsarna ska se hur laddad med fördomar den är. I ett blogginlägg från juli 2012 

skriver de: 

 

Kvinnfolk di duger ingenting te  Ja si kvinner, dä ä bättre di håller si hemma. För på fjället duger di då 

rakt inte te nöet. Etter tre vecker lyckades bägge två att födäva sia stava. Di ä så åppsletna i spetsara så 

di knappt duge nöet te… 

 

Inte nog mä dä, di har även lyckats ta kål på köket sitt. Gängera har helt tatt slut. Så nu får di tröcka allt 

di förmår när dä ä dags te å laga mat. Att dä sa va så dära svårt att gänga rätt. 

 

… Men å flina åpp si å tjöta sönner fölk di stöter på, dä kan di. Ja si kvinnfolk, di duger som sagt inte 

möe te (Bloggen Tanter på tur. 2012. “Kvinnfolk di duger ingenting te”, hämtad 20160410) 

 

De skriver alltså att det är bättre för kvinnor att stanna hemma eftersom de inte duger 

till någonting. De har förstört sina stavar på fjället och även köket är sönder. Men att 

prata “dä kan di”. “Kvinnfolk di duger ingenting te” kan läsas som en ironisering över 

hur äldre personer från deras egna hemtrakter pratar om kvinnor som att de inte klarar 

av någonting. Det kan alltså ses som en uppgörelse med den egna omgivningen då 

Gunilla och Kajsa båda är från Småland och texten är skriven på bred småländsk 
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dialekt. I texten används även av många äldre ord att de därför även ironiserar över 

hur gammeldags och omodernt det är att prata om den hopplösa kvinnan.  

Det är alltså denna bild av tanten som timid med sin kropp och inkapabel att 

göra någonting för att hon är gammal och dålig som Tanter på tur arbetar emot när de 

själva kallar sig för tanter, de gör en revolt mot vad en tant förväntas vara. Istället är 

de rejäla och väldigt öppna med sina kroppars funktioner och vätskor. De förändrar 

synen på tanten från att vara dömd till ett objekt till att vara ett subjekt. Eftersom de 

uttrycker sig på det här sättet samt tar upp feministiskt omdebatterade ämnen som att 

färgen rosa skulle vara feminin, menskoppen och begreppet “hen” uttrycker de en 

feministisk agens. Det är ett performativt drag att de kallar sig för “tanter” trots deras 

relativt låga ålder och att de sedan agerar på ett sätt som inte förknippas med den 

traditionella tanten. De förskjuter ramarna kring föreställningarna om vad den äldre 

kvinnliga kroppen kan vara. Som bell hooks demonstrativt säger att det bara är genom 

att “tala tillbaka” som vi själva kan skriva och erövra våra egna livsberättelser. Vilket 

är att påbörja vägen till befrielsen från objekt till subjekt (Hooks 1989, 9).  

 

2.2 Tanten och kroppen  

Som tidigare nämnt exkluderas tanten från begreppet “normal fysik” och “god 

kondition” i STFs inbjudningar till turvandringar. Men hur beskriver turande tanter 

själva sin fysik och kroppslighet?  

Karin Lövgren skriver i Tanten, vem är hon?: En (t)antologi (2012) att ålder 

är precis som genus och klass en social konstruktion och en maktordning på samma 

gång. Hon analyserar hur begreppet tant påverkar kvinnors vardagliga sociala 

handlingar och sätt att “göra kön”. Hon menar att ålder konstrueras och ges mening på 

olika sätt, det kan vara genom normer kring hur vi beter oss, förväntningar kring 

livsval, och även genom språket där ord som “lillgammal”, “tantig” och “evigt ung” 

används då vi talar om en person lever “efter sin ålder” eller inte. Människor 

förhandlar ständigt ålderns innebörd och betydelser genom att själva iscensätta och 

tolka ålder (Liliequist och Lövgren, 2012, 140). “Tant” används ofta som en markör 

för att beskriva en kvinna som åldrats och därför inte längre anses vara “kvinnlig” och 

attraktiv.  
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De bloggande “tanterna” Gunilla och Kajsa beskriver sina kroppar med tecken 

som “småfeta”, “hängröv”, “julefläsket”, “mulliga”, att de “rullar fram” vilket tyder 

på att de ser sig sina kroppar som större än den idealiserade normen. Kvinnorna 

bakom bloggen är visserligen inte spinkiga och smala men de är absolut inte 

storvuxna eller feta vilket de antyder att de är. De måste dessutom vara i någorlunda 

god kondition eftersom de klarar av att gå långa vandringar med tung packning. 

Tecken som “småfeta” och “mulliga” handlar inte om deras faktiska kroppar utan 

snarare om en idealiserad mediebild av hur en kvinna ska se ut vilket Gunilla och 

Kajsa jämför sig med. Tecknen för deras “större” kroppar står i samband med att de 

med en ironisk ton skriver att de är snygga, exempelvis försöker de lifta “men två 

fräscha tanter verkar inte vara det bilisterna helst vill ha i baksätet” och de skriver 

iförda solhattar “känner oss lite som Greta Garbo”. De har en öppen och obrydd 

attityd inför sina “stora” kroppar. Dock ligger mycket fokus på att de ska banta. Ett av 

deras mål med PCT är att gå ner i vikt och de har startat en tävling där deras 

bloggläsare ska gissa hur många kilon som de har tappat. Tävlingen har devisen “Vi 

står för fettet, ni står för stålarna” (Bloggen Tanter på tur). Trots att de verkar ogilla 

storleken på sina kroppar så döljer de dem inte. I ett inlägg från juli 2012 skriver de så 

här:  
 

Vi har i dagarna verkligen fått känna på fjällets vrede i form av värme. Då åkte denna outfit på: tights 

& skjorta från Haglöfs. Kanske inte så frilufsarretro, ej heller det mest ultimata för våra mulliga former, 

men de mentala barriärerna är där för att brytas...  
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(Bloggen Tanter på tur. 2012. “Pärlor & prylar”, hämtad 20160410)  

 

I citatet ovan finns ett element av att de ogillar att visa sig i korta tajta shorts eftersom 

de har “mulliga former” men att de medvetet visar upp sig ändå. Det blir dock tydligt 

på bilderna att dessa kvinnor varken är feta eller storvuxna personer. På bilderna 

poserar Gunilla stolt i shortsen och Kajsa sitter i en väldigt obrydd position. Jag läser 

det som att de i text och bild vill manifestera sina kroppar på ett öppet och ärligt sätt 

för sina läsare på bloggen, kanske för att exponera en annorlunda bild av tanters 

kroppar än den traditionella.   

Med den växande hälso och träningstrenden vi ser i Sverige och västvärlden 

idag har mer fokus i social media hamnat på kvinnor med en aktiv livsstil. Många 

kvinnliga äventyrare har egna hemsidor, släpper böcker och har instagramkonton som 

fylls med bilder på dem själva från olika expeditioner. En av dessa äventyrare är 

Renata Chlumska, 42 år, som bland annat blivit utsedd till en av världens främsta 

äventyrskvinnor av Outside och var den första svenska kvinnan att bestiga Mount 

Everest år 1999 (Renatas webbsida). Hon blev ett namn som ung på nittiotalet och 

kan nu i medelåldern livnära sig på sin livsstil som äventyrare genom att även föreläsa 

och släppa böcker. För Chlumska och många av de andra kvinnliga äventyrare som 

får utrymme i media ligger mycket fokus på deras starka snygga kroppar och på 

äventyr som en statussymbol för en hälsosam livsstil. Trots att Chlumska är några år 

äldre än Kajsa är framställningen av de bådas äventyrande kroppar väldigt olika. 

Chlumska har i svenska tidningen Bicycling jämförts med den fiktiva actionhjältinnan 
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Lara Croft från spelet Tomb Raider, en karaktär som tillskrivs sexappeal och styrka 

(Tidningen Bicycling, nr 3). På film spelas hjältinnan av Hollywoodstjärnan Angelina 

Jolie som utsetts till en av världens snyggaste kvinnor i internationella medier som 

Vanity Fair (Vanity Fairs webbsida). Synen på att Chlumskas ålder skulle försämra 

hennes kapacitet till att utföra extrema äventyr verkar inte vara densamma som för 

“tanten” Kajsa. För de medelålders och äldre kvinnor som arrangörerna av 

turvandringarna och Tanter på tur riktar sig till i min undersökning är förväntningarna 

på deras kroppar och prestationer låga trots att de rör sig i samma kontext som 

Chlumska.  

Simone de Beauvoir beskriver hur kvinnan i medelåldern som går igenom 

klimakteriet kan känna en inre kris, där hon gör allt vid sin makt för att förhindra och 

dölja att hennes kropp och sexuella förmåga är under förändring. Hon börjar bära 

parfym och förverkliga alla de drömmar som hon tidigare haft som att skriva, åka 

skidor och resa för att fortfarande ge sken om att vara en ung kvinna (1949/2002, 

685685). Att bli en tant blir efter denna devis något som kvinnan bör arbeta emot 

eftersom det är hennes undergång. Men det kan även vara en symbol för hur hon inte 

längre behöver bry sig om sitt yttre och istället kan fokusera på vad hon vill göra  

vad jag tidigare har nämnt som kvinnans befrielse från att vara ett objekt efter 

klimakteriet (Beauvoir 1949/2002). Denna befrielse från objektifiering gör att kvinnan 

blir mer osynlig i samhället då det yttre var hennes enda form av kapital.  

Här finns alltså potential till en ambivalens inför åldrandet för kvinnan då hon 

å ena sidan vill fortsätta vara ung men att hon å andra sidan kan bli fri från 

utseendenormerna, som dock i sin tur kan göra att hon känner sig osynlig. Tanter på 

tur jobbar ständigt med och emot denna bild av den äldre kvinnan som Beauvoir 

beskriver. Då de ironiserar över hur kvinnor bara är till för att titta på och de visar upp 

sina äldre kroppar på ett otraditionellt sätt samtidigt som de har börjat äventyra vid 

medelåldern och de vill förändra sina utseenden genom att träna bort sina 

“hängrövar”. De verkar alltså vara kluvna inför att vara den obrydda och 

avsexualiserade tanten vilket de aktivt verkar vilja vara, och i att framstå som 

attraktiva då de fortfarande är relativt unga och lever med skönhetsidealet som finns i 

det svenska samtida samhället vilket är en smal och ung kropp (Klepp och 

StormMathisen 2005). Det kan också läsas som att de har ett normbrytande sätt att 
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iscensätta och tolka ålder på. Eftersom de följer Beauvoirs tänkespråk i hur äldre 

kvinnor strävar efter att hålla sig unga genom träning och utseendefixering – samtidigt 

som de kallar sig för tanter, vilket enligt normen inte går ihop.  

  

2.2.1 Tanten som skröplig och skör 

En annan bild ges av Cajsa Rännar som är chefredaktör på Friluftsfrämjandets 

magasin Friluftsliv. Hon skriver i sin krönika ”Vägen tillbaka” om hur hon efter 

många turer och lektioner till slut lyckas hitta tillbaka till skidåkningen. I krönikan 

berättar Cajsas skidtränare om att hon själv hade hittat skidåkningen för bara fyra år 

sedan, det krävdes bara att hitta lusten och att få hjälp med tekniken. I detta dyker en 

tant upp, om det skriver hon såhär:  

 
– Skidåkning är en sådan snäll sport, säger hon. Alla kan. Och även om man gör fel rent tekniskt så ska 

det mycket till för att man ska skada sig. Det är ju inte alls som löpning, där var och varannan har ont 

någonstans.  

 

Som på beställning för att illustrera hennes resonemang kommer en liten tant skidande ur skogen. 

Ryggen är en smula krum och utrustningen har både ett och tre decennier på nacken. Tekniken är väl 

inte heller något att skriva hem om. Men glädjen går inte att ta miste på.  

 

– Tredje varvet på femman nu, svarar hon när jag frågar hur långt hon åkt. 

– En sådan här vinter får en passa på när det är fint före. 

 

– Vad var det jag sa, säger Elisabeth när tanten trosts närmare 13 kilometer i kroppen med energiska 

stavtag försvunnit in i skogen igen.  

– Alla kan. Spåren finns här för alla.  

(Cajsa Rännar, “Vägen tillbaka”, Friluftsliv, hämtad 11052016).  

 

Det kan läsas som att Cajsa Rännar beskriver skidåkning som en enkel och snäll sport 

som alla kan klara av och som på beställning dyker, som för att demonstrera detta, 

den minst lämpade av alla kroppar upp – tantens. I artikeln artikuleras den flytande 

signifikanten “tant” med elementen “liten”, “krum”, “gammal utrustning”, “dålig 

teknik”, “glädje”, och “energisk”. Dessa olika åldersanknutna markörer som 

framkommer visar en mindervärdig bild av den turande tanten. Det verkar inte vara 
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tantens prestation som värderas i Cajsas Rännars krönika, då hon trots allt har åkt 13 

kilometer, utan snarare uppsynen av hennes kropp och rörelser. Det kan läsas som att 

skribenten förväntar sig att läsaren ska förstå av ordet “tant” hur denne person åker 

skidor på ett visst sätt. Varför artikuleras “tant” på ett så självklart sätt med en oduglig 

kropp?  

Young skriver om kvinnans rörelsemönster i Trowing like a girl (1990/2005). 

Hon menar att ett visst typ av samhälle skapar en viss typ av kvinna då den kvinnliga 

personen skapas av den situation hon befinner sig i. Som en människa är hon fri att 

röra sig som hon vill, men som en kvinna är hon begränsad till det patriarkalt skapade 

“kvinnliga” rörelsemönstret. Young menar att kvinnor inte använder hela sina kroppar 

när de t ex lyfter eller kastar saker, de sträcker inte på benen när de kastar med armen 

utan använder bara de få kroppsdelar som måste aktiveras. Vilket resulterar i ett 

minde och stelare kroppsspråk som tar lite plats. Män å andra sida använder hela sin 

kroppsliga funktion (Young 1990/2005, 3233). Män agerar på ett annat sätt än vad 

kvinnor gör, de attackerar och griper aktivt efter bollen medan kvinnor passivt väntar 

in och fångar den. Denna passivitet gör att kvinnor har uppmärksamhet på sin kropp, 

att de granskar sin kropp utifrån och fokuserar på hur den ser ut och funkar. Vilket 

resulterar i att kvinnor är rädda för att göra fel med sina kroppar och då framstå som 

konstiga medan män istället fokuserar på vad de vill göra och prestera med kroppen 

(Young 1990/2005, 3435). Alltså sätter objektifieringen av kvinnans kropp hinder för 

hennes mentala handlingsutrymme vilket leder till att hon presterar mindre även 

fysiskt. Denna förskjutning av fokus som kvinnan står inför, från prestation till 

kroppen som objekt inför sin egen kropp, ger henne dåligt självförtroende då hon inte 

gör sig själv lika stark och funktionell inför mannen (Young, 1990/2005). 

Det är en förklaring till varför kvinnors kroppar ofta har det rörelsemönster 

som de har. Men i Cajsa Rännars krönika och STFs inbjudan till Ut & njut  

“Tantvandring” blir det tydligt hur förväntningarna på den äldre kvinnans kropp har 

ramarna av ett än mindre rörelsemönster då hennes kropp inte bara är begränsad utan 

även krum, hopplös och saknar prestige. Ålder och femininitet verkar här vara en 

kombination som ligger långt ner i hierarkin kring kroppslig funktion inom kontexten 

äventyr och friluftsliv, då den placeras under män, kvinnor och allmänna seniorer.  
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Genus och åldrande är sammanlänkat, det har forskning som har gjorts om 

åldrande under senare delar av livet visat på, så kallad gerontologisk forskning. Äldre 

kvinnor utsätts för dubbelt förtyck, dels som kvinna i könsmaktsordningen och som 

äldre i åldersordningen (Liliequist och Lövgren 2012, 4243). Kvinnan är på grund av 

sin situation ekonomiskt, historiskt, kulturellt och socialt fast i immanensen och 

därför förknippad med omsorg, relationer och sitt yttre. Kvinnans maktkapital har 

därför legat i hennes utseende. Mannen har i motsats till kvinnan definierats med 

prestation och vars makt därför har funnits i status och pengar (Beauvoir 1949/2002, 

698699). Därför är kvinnors åldrande kroppar mer utsatta då den unga skönheten 

värderas högst sjunker kvinnans makt då hennes kropp visar tecken på åldrande. Den 

äldre kvinnan reduceras till enbart sitt yttre och sin kropp, och därmed blir kroppen 

det som definierar henne (Liliequist och Lövgren 2012, 43). Alltså är det kvinnans 

reducerade handlingsutrymme på grund av hennes situation och den ökade 

objektifieringen av den äldre kvinnan som skapar den rådande definitionen av den 

turande tantens kropp som skröplig, skör och lågt presterande. Kanske är det den 

bilden kvinnorna bakom bloggen stöts med när de nervärderar sig själva i berättelsen 

om sina prestationer. De känner sig som unga men internaliserar att deras omgivning 

ser dem som skröpliga. Åldrandemasken gör att de blir fast i sina kroppars åldrande 

vilket hindrar dem från att vara sina fulla jag. 

 

2.3 Tanten och hälsa 

Anledningen till att medelålders och äldre kvinnor tränar nämns ofta som hälsoskäl 

och inte som prestationsinriktat med mål. Samma fördomar gäller för de kvinnor i 

olika åldrar som deltar i Lindelöfs undersökning om tjejlopp (2012). Lindelöf menar 

att tjejloppen och dess deltagare rör sig i ett diskursivt fält som både omfattar 

träningsideal och skyldigheten som kvinnan har att ta hand om sig själv, sin kropp och 

sin hälsa. Detta grundar sig i föreställningar om skillnader mellan kvinnor och män: 

som den manliga idrottsnormen där elementen män/maskulinitet sätts ihop med 

sport/idrott medan den sätter likhetstecken mellan elementen kvinnor/femininitet och 

begrepp som skönhet och hälsa (Lindelöf 2012, 38). Detta leder till att kvinnors 
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motionerande främst förutsätts vara en del i strävan efter ett hälsosamt liv och ett 

snyggt yttre i stället för att nå sina mål och prestera (ibid).  

Inbjudningarna till STFs turpaket har alla fokus på att turandet ska vara 

njutningsfullt och har elementen “gott sällskap” och “fantastiska vyer”. Alla förutom 

Sarek från den kvinnliga sidan har någon form av avslappnande aktivitet som “bastu” 

eller “solpauser”. Inbjudan till Ut & njut  “Tantvandring” skiljer sig från de andra 

inbjudningarna då den nästan uteslutande fokuserar på element som är kroppsligt 

passiva och mer till för själen som “ombonad värme”, “spa, massage och bastu”, 

“tidlöshet”, “harmoni”, “njuter”, “nära natur och oss själva” och “trivsamt”. Dessa 

element visar, som jag tidigare konstaterat, att tantvandringen mer är ett tidsfördriv än 

ett mål att klara av för deltagarna. De visar även på hur turen vill förmedla 

“mindfulness”, vilket är att möta sitt inre jag och behandla den mentala hälsan. I 

dagens samhälle där effektivitet och produktivitet upphöjs utgör stress en farlig faktor 

för människors hälsa. Mindfulness är en vanlig stresshantering där en övar på att vara 

i nuet och översätts ofta till medveten närvaro (Vårdguidens webbsida). STFs 

inbjudning till Ut & njut  “Tantvandring” följer således samma föreställning som 

Lindelöfs exempel där femininitet artikuleras med hälsa.  

Välbefinnandet är alltså en del av hälsodiskursen och ingriper hälsa i både 

kropp och själ vilket även inkluderar god mat och dryck. Tanter på tur verkar agera 

inom ramen för den idrottsnorm för kvinnor som Lindelöf beskriver, vad gäller hälsa 

och skönhet. Att de motionerar flitigt och bryr sig om sitt yttre har jag tidigare 

konstaterat och utöver det har de även en njutningsfull agenda. De dricker mycket vin 

och äter fet mat på vandringarna och trots att de planerar och räknar packningen på 

minsta gram tar de med sig vinflaskor ut på turerna. I ett blogginlägg från juni 2012 

kommenterar de sina matvanor:  

 

Vi har fått diverse gliringar om att det enda vi verkar göra är att äta fetemat och annat gott. Nu är det ju 

faktiskt så att vi till 96% förtär frystorkad föda eller vår hemmagjorda grötblandning under turen… 

Som lök på laxen toppar vi nu med en slappardag i Gäddede (Bloggen Tanter på tur. 2012. “Vilopuls”, 

hämtad 20160410).  
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Gunilla och Kajsas “slappardag” och goda mat och dryckesvanor läser jag som en del 

av hälsodiskursen där både kropp och själ ska må bra. Men citatet visar hur de har fått 

kommentarer från bloggläsarna att de endast äter god och fet mat. Vilket inte är 

konstigt då de mer frekvent dokumenterar att de dricker vin och äter fet mat än vad de 

skriver om frysmat. Eftersom Gunilla och Kajsa försvarar sig att de mestadels äter 

nyttig mat verkar det finnas en konflikt i att läsarna tycker tanterna bakom bloggen 

har gått i överdrift i sitt välbefinnande och intag av god mat. Denna hälsotrend för 

själen verkar alltså ha vissa begränsningar och ramar för hur mycket tanterna bör 

njuta istället för att vara hälsosamma för kroppen.  

När du blir gammal får du i dagens svenska samhälle en lägre status eftersom 

att du då lämnar arbetslivet. Det här beror på att vårt samhälle lägger stor vikt vid 

effektivitet, produktivitet, självständighet och oberoende vilket äldre människor sällan 

kan bidra till (Krekula 2006). Genom att bli pensionär får du inte bara en lägre 

inkomst utan du slutar även att bidra till välfärden och därmed går du från att vara 

produktiv till att bli en samhällsbörda. En äldre befolkning som är sjuk kostar 

samhället pengar och det är därför ett viktigt arbete att ha ett friskt och hälsosamt folk. 

Detta gör att äldre har lägre status och speciellt sjuka och ohälsosamma äldre 

människor ses fördomsfullt på. För att behålla sin status försöker många äldre därför 

att hålla sig evigt unga och förneka det förlustfyllda åldrandet (Liliequist och Lövgren 

2012, 39). Denna fördomsfulla klyfta mellan den rika och produktiva medelklassen 

och den sjuka ålderdomen är exempel på diskriminering för äldre, så kallad ålderism 

(ibid). Forskning har visat att många därför väljer att inte beskriva sig som gamla utan 

tar avstånd från att definiera sig som pensionärer eller seniorer (Krekula 2006). I en 

samtid där ålderismens krav och blickar på äldre personer ständigt är närvarande blir 

åldrandemasken ett användbart begrepp för att förstå den kroppsliga situation 

åldrande kvinnor som turar befinner sig i. Omvärldens syn på tanter som turar rör sig i 

en diskurs av att de är oförmögna att vara friska, aktiva och prestera men att de 

samtidigt blir en samhällsbörda om de inte gör det. Rösterna från åldersdiskriminering 

och medicinska företag skapar diskursen om äldre kvinnor som hopplösa fall vilket 

äldre kvinnor i viss utsträckning internaliserar (Humberstone och Carol 

CutlerRiddick, 2015). 
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Eftersom den onyttiga föda som Tanter på tur beskriver i citatet ovan 

egentligen är endast 4% av deras matintag betyder det att de aktivt väljer att visa upp 

sina njutningsfulla sidor. Tanterna bakom bloggen agerar således emot ålderismens 

hälsohets genom att välja att visa upp “för mycket” av njutningsaspekten. Att Tanter 

på tur befinner sig inom hälsokontexten genom sitt turande och sina friluftsliv men 

samtidigt stoltserar med sina ohälsosamma mat och dryckesvanor kan vara ett sätt för 

dem att omdefiniera vad ett hälsosamt liv är för äldre kvinnor. Där hälsa inte bara är 

ett uppbyggande av den förtvinande och trasiga kroppen, som ett besök hos 

sjukgymnasten, utan även att uppnå resultat och genomföra prestationer med en 

välmående själ genom god mat och dryck.  

 

3. Avslutande diskussion 
Jag har undersökt hur ålder och femininitet konstrueras i beskrivningar av 

medelålders och äldre kvinnors friluftsliv och äventyr, dels av turarrangörerna 

Svenska Turistföreningen och Friluftsfrämjandet samt av de turande tanterna bakom 

bloggen Tanter på tur själva. Jag har besvarat frågor om vilken typ av femininitet och 

ålder som framställs av dessa bloggande och turande kvinnor respektive på 

turarrangörernas hemsidor. Genom att inrikta mig på hur kön och femininitet 

definieras inom diskurserna prestation, kropp och hälsa har jag analyserat hur 

kvinnorna på bloggen och arrangörerna av turvandringar förhåller sig till dessa.  

Inom diskursen för prestation visar undersökningen hur STF har olika 

förväntningar på prestation i sina inbjudningar beroende på vilken målgrupp den är 

riktad till. I STFs inbjudningar används begreppet “normal fysik” vilket de kvinnliga 

deltagarna och seniorerna inkluderas i men inte de äldre kvinnorna. De med “normal 

fysik” förväntas prestera, vilja lära sig nya saker, ha förkunskaper och god kondition 

medan tanten ställs utanför den diskursen. Detta gör tanten till något avvikande, hon 

förväntas delta i friluftsevenemang men bara som tidsfördriv då hon lever i 

immanensen med avsaknad av vilja att uppnå resultat och kunna prestera. I 

friluftslivets diskurs händer alltså någonting med tanter, som inte händer med äldre i 

allmänhet eller kvinnor i allmänhet. Kombinationen av ålder (gammal) och genus 

(kvinna) skapar en människa med helt andra förväntningar på sig än de som är enbart 
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gamla eller kvinnor. I detta arbete har tanten framför allt ställts i relation till seniorer 

och kvinnor för att peka ut vad som är specifikt för just tanten. Men det finns 

fortfarande utrymme att synliggöra normer inom friluftsvärlden genom att jämföra 

allmänna vandringar med målgruppsanpassade turer i allmänhet. 

Men bilden av tanten som svag och avvikande är inte självklar. Samtidigt 

finns bloggen Tanter på tur som stöter sig emot denna bild på ett ambivalent sätt. De 

trotsar dels föreställningarna genom att visa sina egna prestationer och uppnådda 

resultat. Men samtidigt internaliserar tanterna de förminskande förväntningarna på 

dem vilket begränsar deras sätt att prata om sina kroppar och prestationer på bloggen. 

Trots denna kluvenhet har Gunilla och Kajsa, kvinnorna bakom bloggen, en agens i 

sina prestationer vilket är att befria den äldre kvinnan från att vara ett objekt till att bli 

ett subjekt. Projektet Exploring Femininities: Female Adventures Challenging Mind, 

Body and Nature anser att kvinnor som utövar mer extrema sporter förändrar och 

utmanar normer kring genus och femininitet (Lindelöf et al, 2016). I fallet med Tanter 

på tur gäller detta även ålder. 

Undersökningen visar att den ledande diskursen kring kropp inom friluftsliv 

och äventyr definierar den medelålders och äldre kvinnans kropp som oattraktiv och 

ickefungerande då den alltid ställs i relation till normen, vilket är den unga kroppen. 

“Tant” används ofta som en markör på kvinnor som inte längre anses vara attraktiva 

eller “kvinnliga”. Den äldre kvinnan reduceras till enbart sitt yttre och sin kropp, och 

därmed blir kroppen det som definierar henne. Kvinnan är förpassad till ett begränsat 

“kvinnligt” rörelsemönster som grundar sig i den patriarkala objektifieringen av 

hennes kropp. Kombinationen ålder och femininitet inom diskursen turande kroppar 

har därför skapat definitionen av tanten som skröplig, dålig och lågt presterande. 

Tanter på tur motsätter sig detta ideal och ruckar på ramarna för hur en tant kan se ut 

då de är avklädda, “mulliga” och presterande på en och samma gång.  

Inom diskursen hälsa är förväntningarna på äldre och medelålders kvinnor att 

de endast idrottar och aktiverar sig för att hålla sig friska och snygga och inte för att 

uppnå resultat och prestera. En god hälsa innebär välmående i både kropp och själ. I 

STFs inbjudningar till turerna är fysiska aktiviteter för kroppen och återhämtning för 

själen genom naturnära upplevelser genomgående. Men inbjudan till Ut & njut  

“Tantvandring” fokuserar nästan uteslutande på mindfulness och hälsa för själen och 
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mycket lite på den aktiva kroppen. När Gunilla och Kajsa bloggar om sina 

njutningsfulla mat och dryckesvanor reagerar läsarna med att de äter för gott och 

visar på att den själsliga hälsan hos tanterna har gått i överdrift och kanske att de 

borde tänka mer på den fysiska hälsan istället. Samhällets syn på äldre personer är att 

de har slutat att bidra till samhället, då de inte längre är produktiva, effektiva eller 

oberoende, och att deras förtvinande kroppar därför är en samhällsbörda. Det är inom 

denna diskurs turande tanter agerar och befinner sig då i en kluven situation mellan att 

vara en passiv samhällsbörda eller att hålla sig evigt unga och hälsosamma, vilket 

inom diskursen är att gå med på ålderismens definition av tanten då hon blir en 

motsats till den attraktiva unga kvinnan.  
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