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Abstract 

 

 

Who is welcome in the public swimming pool? What makes different spaces and rooms more 

comfortable and accessible than others? The empirical material of this study is built on four 

interviews with people who have a non-normative body. Their experiences and emotions 

concerning the public swimming pool are studied through an intersectional and 

phenomenological perspective. With these perspectives’ assumptions, emotions and 

approaches concerning swimming pools in relation to bodynormativity have become 

noticeable. Specific viewpoints have been centered on ableism, gender and body size. One 

observation has been made in a public swimming pool with the intention to raise awareness of 

my own body in the specific context. With that insight I can relate my observation to the 

statements that were reached through the interviews. Generally, bodynormativity is something 

that we are all aware of and likely adapted to. Dressing rooms and spaces where naked bodies 

meet are tending to bring awareness to your own body. The main conclusions of this study are 

that changing the design of dressing rooms and developing a private space to change and 

shower in will make the situation safer. Onward highlighting a public dialogue to question 

stigmas related to non-normative bodies will in the end benefit non-normative bodies to feel 

more welcome in places like public swimming pools. 
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1. Inledning 

 

 

Att ständigt lukta klor, hud som kliar och är torr, frissigt hår som skimrar i grönt av 

missfärgning från det klorerade vattnet, att ständigt vara hungrig, att kunna gråta och bli 

tröstad, att kunna skratta och känna mjölksyran i hela kroppen - samtidigt. 

 

Detta är bara några delar av vad simning har betytt för mig under min uppväxt. Efter att jag 

kommit ur denna bubbla av tiondelar, hundradelar, prestige och gemenskap har jag många 

gånger längtat tillbaka, men även insett hur privilegierad jag varit. De flesta av oss i det svenska 

samhället har egna upplevelser gällande bad och simning, då det länge har varit en aktivitet i 

skolan och fortfarande är ett kunskapskriterium i läroplanen (Lgr 11). Barn ska lära sig att 

simma och bli vattenvana, och detta i tidig ålder. Simskolor som både är privata och 

kommunala svämmar över av barn, men med vilka barn? Det är inte billigt att vare sig anmäla 

sina barn till en simskola eller att som förälder betala in sig själv och barnen på ett badhus för 

att öva fler gånger i månaden. Under mina år som aktiv simmare och simskolelärare har de 

föreningar jag varit i kontakt med haft olika projekt tillsammans med bland annat kommunen 

för att göra simundervisning mer tillgängligt för barn, ungdomar och vuxna. Olika projekt som 

gagnat separatistiska badtider och gratis kurser, har varit mer framgångsrika än andra. I denna 

studie kommer jag att avgränsa mitt intresseområde till vuxna personers erfarenhet av badhus. 

Jag har funderat kring de normer och strukturer som gör att vissa kroppar har större 

möjligheter att känna sig välkomna på badhus än andra, och ännu viktigare – att känna att de 

har möjlighet att ta till sig simkunskap och delta i undervisning. 

 

 

1.1 Det hälsosamma simmandet 

 

Historiken Axel Andersson redogör i sin bok Den koloniala simskolan (2016) hur simmandet 

som teknik och kultur har utvecklats i västvärlden. Han diskuterar hur Sverige under sena 

1800-talet utvecklades från att vara en drunknande till en simkunnig nation (Andersson 

2016:10). Det han syftar på är hur samhället allt mer kom att använda simkunskap som både 

en hälsosam aktivitet, och en livsnödvändig kunskap. Han beskriver det väldigt bra med orden: 

“Simning är mycket riktigt kultur, det finns inget ’naturligt’ i olika sätt att hålla sig över ytan 

och förflytta sig genom vattnet” (Andersson 2016:11). Andersson menar att även om alla 
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människor är lika inför att kunna lära sig att simma, kommer det politiska samhället och de 

diskurser som formar människors beteende och uppfattningar om kroppar, påverka vilka som 

har möjlighet att kunna lära sig detta och hur det ska gå till. Det Andersson belyser som är 

relevant för denna uppsats är hur simmandet och vattnet som element, förr kunde ses som 

något hälsosamt och helande (Ibid: 33), och att den uppfattningen finns kvar än idag. Det 

intima mötet mellan kroppar i badhus har blivit alltmer politiskt i och med att rasbiologin 

under 1900-talet blev etablerad i Sverige. Genom att studera de diskussioner, artiklar och 

reportage som florerar i olika medier, kan en reflektera över att det västerländska samhället 

befinner sig i en rasbiologisk och klassmässig segregation som fortfarande är tydlig i de 

offentliga rummen (Ibid: 174-176). Badhus och simkunnighet har omförhandlats och fått nya 

meningar genom olika hälsodiskurser. I Sverige runt 1970-talet förstods aktiviteten simning 

som en demokratisk rättighet främst för att förbättra folkhälsan.1 Det bidrog till att många 

kommuner, små som stora, byggde simhallar i sina olika stadsdelar. De sociala sammanhang 

där idrottande och även presterande kroppar befinner sig i genomsyras mycket av diskurser 

om att aktiviteten är naturlig. Det är därför relevant att förstå idrott som en fullständigt 

kulturell verksamhet som har formats av sin historiska kontext och av kulturella 

omvandlingsprocesser i samtiden (Cardel & Tolvhed 2011:14 ). 

 

 

1.2  Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka hur badhus som plats upplevs och beskrivs av personer 

vars kroppar på olika sätt kan sägas vara normbrytande, såtillvida att de inte faller inom 

normerna för funktionalitet, kroppsvikt eller kön och genus. 

För att besvara syftet har jag utgått från följande frågeställningar: 

 Vilka föreställningar om badhus uttrycks, och hur kan dessa föreställningar förstås 

i relation till normer om kroppar? 

 Hur uppfattar personer med normbrytande kroppar badhusets olika rum och hur 

det är att befinna sig i dessa?  

 Vad uppfattar personer med normbrytande kroppar vara inkluderande respektive 

exkluderande i de badhus som de har erfarenhet av?   

 

 

                                                        

1 Men att förbättra folkhälsan är ingen neutral aktivitet. Harjunen (2009) beskriver hur begreppet hälsa 

ofta fylls med moral, och där individen ses som ansvarig för sin hälsa.  
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1.3 Teoretiska perspektiv och begrepp 

 

I detta avsnitt beskrivs sammanfattande de centrala teorierna som används i analysen av 

materialet. Övergripande använder jag mig av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Det 

betyder att jag förstår företeelser som individers handlingar som något föränderligt, formande 

och utvecklande i relation till kulturella, samhälleliga, historiska strukturer och 

omständigheter (Ehn & Löfgren 2001:11ff), vilket betyder att ingenting är givet eller 

oföränderligt.2 

 

Norm, diskurs och makt 

Normer, diskurser och makt är begrepp som kommer att användas för att förstå hur 

informanterna skapar mening i sina utsagor. Normer syftar till att synliggöra hur viss kunskap 

och förståelse av verkligheten möjliggör föreställningar och förgivettaganden om människor 

och ting. Detta generar över- och underordningar (Martinsson & Reimers 2014:10f). Normer 

är till viss del begränsande och utgör hinder för individer att agera, identifiera sig och skapa 

mening, men det är också genom normer som jaget blir begripligt i det sociala sammanhanget 

(Martinsson & Reimers 2014:21f). 

Diskurser kan beskrivas som ett bestämt sätt att förstå och prata om verkligheten. Med 

bestämt menar jag inte juridiskt bestämt, utan att vad en uttrycker och har möjlighet att 

uttrycka får mening i det specifika sociala sammanhang en befinner sig i. Därmed är diskurser 

föränderliga då det pågår en ständig förhandling gällande meningenskapandet om de 

dominerande diskurserna (Winther Jørgensen & Phillips 2000:16). Det blir relevant att 

förtydliga att det kan finnas olika diskurser samtidigt inom samma fenomen som kan kollidera 

med varandra. Filosofen Michel Foucault menar att sanningen är en diskursiv konstruktion 

där kunskap och vad som anses som sant eller falskt är konstruerat inom olika 

kunskapsregimer. Utsagor som hade varit möjliga att uttrycka, men som inom de diskurser en 

befinner sig i inte skulle bli accepterade eller ha någon mening, förbises och kommuniceras 

aldrig (Foucault 1980: 119; Winther Jørgensen & Phillips 2000:19). Tid och rum organiserar 

tillsammans vardagslivets kulturella mening och ger plats åt olika relationer och identiteter för 

människor och ting. Såväl utformning som användningen av rummet kan också förstås som 

                                                        

2 Jag är medveten om att de frågeställningar och teorier jag använder i denna studie berör materialitet 

och dess påverkan. Min idé i början av studien var att införa perspektiv av detta, men på grund av 

begränsat insamlat material kommer jag inte beröra materialitetens påverkan. Jag ser dock badhus som 

en plats där materialiteter spelar stor roll för hur platsen erfaras. 
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ett kontrollerande av människan där vissa normer och diskurser i ett visst avgränsat rum 

disciplinerar kroppar (Ehn & Löfgren 2001:96).  

Genom Foucaults teorier om makt, motstånd och disciplin kommer jag att förstå badhus 

som en plats där makt ständigt utövas och utmanas. I Power/knowledge: selected interviews 

and other writings från 1980 skriver Foucault hur makt genomsyrar allt vi gör och hur 

kunskap är tätt förbundet med makt. I Övervakning och straff: fängelsets födelse, belyser han 

hur maktens olika skepnader kan se ut och förklarar begreppet förtryck och disciplin. När jag 

resonerar kring makt syftar jag på den makt som disciplinerar kroppar genom dominerande 

diskurser. Disciplin kan beskrivas som normaliseringsprocesser som i första hand korrigerar 

och normaliserar människors beteenden. Genom Foucaults redogörelse där normaliseringens 

makt framtvingar en till synes homogen samhällskropp, men samtidigt en individualisering då 

det blir möjligt att mäta avvikelser från normaliteten för att hierarkisera och klassificera 

(Foucault 2017:234), kommer jag förstå informanternas sätt att förhålla sig till idén om den 

normativa kroppen som de uppfattar inom kontexten badhus. 

 

Orientering och linjer/stigar 

Fenomenologi är i denna studie en utgångspunkt som kommer att genomsyra samtliga kapitel. 

Fenomenologi har som syfte att förstå hur individer i sociala samspel konstruerar, förstår och 

erfar verkligheten. Det är den subjektiva upplevelsen av verkligheten som är utgångspunkten, 

vad som är ”korrekt” kunskap i objektiv mening är något som en bortser ifrån. Det är dock 

viktigt för en fenomenolog att undersöka den socialt konstruerade verkligheten som individen 

befinner sig i för att förstå hur den formas och hur individen förhåller sig till den (Högström 

2017:55). Jag har använt mig av Sara Ahmeds bok Queer Phenomenology: orientations, 

objects, others (2006) där hon tillför ett queert perspektiv på fenomenologin. Ahmed belyser 

hur processer där kroppar blir sexualiserade, könade och rasifierade artikuleras i anknytning 

till hur olika kroppar försöker befinna sig och ta in platser och rum, vilket också skapar 

modeller för hur vissa kroppar blir orienterade/situerade av sina rumsliga position (Ahmed 

2006:5). Det som är speciellt med Ahmed jämfört med andra fenomenologer är att hennes 

resonemang inbegriper strukturers påverkan att ordna och begränsa mer än vad som är vanligt 

i denna genre (Ahmed 2006:2; jfr Högström 2017:69).  

Jag kommer att utgå ifrån Ahmeds begrepp orientering och linje. Det Ahmed syftar på när 

hon skriver om orientering är hur uppfattningen om världen och relationen till den blir till 

genom våra kroppar. Våra kroppar är orienterade inom rummet och tiden, vilket också innebär 

att vi är placerade på en viss plats och riktas åt specifika håll. I heteronormativa samhällen 

orienteras exempelvis människor att åtrå det motsatta könet. Effekten av detta blir att vissa 

objekt och människor hamnar i vårt synfält och bokstavligen blir placerad inom vårt räckhåll 

(Ahmed 2006:51- 58; jfr Högström 2017: 66f). För att enklare förstå orientering kan en prata 
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om desorientering. Det kan handla om alltifrån att bli störd av ljud från sitt skrivande till att 

inte känna sig hemmahörande och bekväm i ett rum där det finns en risk att bli ifrågasatt eller 

stoppad. Det Ahmed framhåller är att denna desorientering sker dagligen samt att denna 

process också bidrar till att en får nya perspektiv på verkligheten och därmed kan orientera sig 

efter nya linjer (Ahmed 2006:163- 165). 

Linje eller stig beskriver Ahmed som handlingsbanor som tillåter en att röra sig och agera 

på vissa sätt. Ahmeds exempel är hur icke-vit hudfärg kan begränsa en kropps möjlighet att 

inta ett rum och kunna känna sig bekväm när en befinner sig i en värld som är orienterad kring 

vithet. Den vita kroppen kan friktionsfritt utvidga sig i rummet och känna en hemhörighet, och 

den icke-vita kan möta motstånd som gör det svårt att hitta en hemhörighet. Utöver hudfärg 

förstår jag kroppen genom dess funktionalitet, storlek, kön, könsuttryck och könsidentitet som 

informanterna menar är något som hindrar dem att ta in rummet badhus, och framförallt 

badhusets omklädningsrum. Linje – eller stig – använder jag för att tala om hur vissa 

rörelsebanor tycks mer eller mindre upptrampade, och därför blir mer eller mindre lätta att 

röra sig längst. Jag kommer också använda begreppet kroppslinjer, för att markera hur 

kroppar förväntas följa vissa utvecklingskurvor och uppnå vissa yttre former. 

Genom detta perspektiv vill jag förstå mitt material utifrån vilken slags 

verklighetsuppfattningar och subjektspositioner informanterna intar i relation till badhus. 

Perspektivet kommer också att hjälpa mig att förstå mina egna erfarenheter och 

förgivettaganden eftersom jag lika mycket är en levande kroppslig varelse som påverkas av sitt 

sociala sammanhang (Högström 2017: 70f). 

 

Kroppsnormativitet: normat, passerande och funktionalitet 

Det kroppsnormativitet syftar på är att det finns en idé om den fulländande kroppen och dess 

utseende och funktionalitet, vilket betyder att det också finns en motsats som framstår som 

avvikande. Den amerikanska forskaren RosMarie Garland Thomson applicerar ett feministiskt 

perspektiv på funktionalitet där perspektivet ger en mer komplex förståelse av kroppen som 

kulturell. Att dikotomiskt dela upp kroppar i funktionsfullkomlig och normbrytande, är ett 

legitimerande av en ojämlik fördelning av makt, resurser och status (Garland Thomson 

2002:4f). Istället för att essensialisera kroppar i fasta kategorier, bör en kritiskt synliggöra det 

"normala” för att förstå hur det påverkar alla kroppar. Normaten är ett begrepp som också 

myntades av Garland Thomson för att definiera den kropp som personer med normbrytande 

funktionalitet jämförs med. Normaten förstås som en idé om den funktionsfullkomliga 

individen som är fysiskt och intellektuellt fullkomlig i enlighet med de dominerande 

diskurserna (1997:8, 64). Användandet av normaten i denna studie inbegriper mer än den 

kroppsliga funktionaliteten. När jag benämner begreppet normaten syftar jag till en 

övergripande förståelse av kroppsnormativitet, där idealet exempelvis är obligatorisk 
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heterosexualitet, funktionsfullkomlighet, smalhet och en förståelse av kön som två 

välavgränsade kategorier.  

Kroppsnormativitet reproducerar diskurser om kroppar och dess kön. I och med att mina 

informanters kroppar uppfattas som normbrytande i vissa sammanhang, kommer också 

förståelsen av kön och genus vara relevant i min analys. Många tänker att genus handlar om 

det sociala könet, och kön det biologiska könskategoriska - som exempelvis könsorgan och 

kroppsformer. Med hjälp av Judith Butler kommer jag kritisera denna uppdelning som Butler 

menar återskapar föreställningar om att det finns en essentialistisk manlighet och kvinnlighet. 

Hon menar att kön är socialt skapat och ska förstås som en effekt av sociala och kulturella 

föreställningar om vad biologiskt kön är.  Kön och allt vad det innebär är alltså inte ett uttryck 

för en inneboende essens, utan något som förändras beroende på tid och rum och den 

kulturella kontexten (Butler 2007:55ff). Genus och kön konstrueras performativt inom 

kulturella och materiella praktiker, och blir till genom ett ständigt görande (Butler 2007:220f). 

I denna studie kommer jag att använda begreppet kön eftersom informanterna benämner sina 

upplevelser om genus och kön genom det begreppet. Med hjälp av den performativa 

förståelsen av kön kommer jag använda det teoretiska begreppet passera när en person 

iscensätter vad omgivningen uppfattar som en normföljande och trovärdig kropp, kön eller 

funktionalitet. Det är ett etablerat begrepp inom transstudier och kan förstås som en kroppslig 

performativ materialiseringsprocess. Passerandet sker alltid under vissa villkor, som 

exempelvis att strategiskt dölja ett normbrytande utseenden (Bremer 2017:96). 

Hannele Harjunen beskriver i sin doktorsavhandling hur forskning om kroppsstorlek 

under 2000-talet började problematisera tjocka kroppar i anslutning till kulturella och sociala 

perspektiv. Tidigare har tjockhet förståtts utifrån ett medicinskt perspektiv som under en lång 

tid har konstruerat tjocka kroppar som något avvikande och sjukligt (2009:12). I denna studie 

har jag valt att använda mig av termen tjock istället för ”överviktig”. Det problematiska med 

begreppet överviktig är att det reproducerar tanken om en normvikt, vilket gör att 

användandet av överviktig syftar på en vikt som är över det normala. Begreppet används ofta 

inom medicinska perspektiv, och eftersom jag inte utgår från det perspektivet blir begreppet 

tjock mer neutralt, även om informanten själv beskriver sig som överviktig.  

Robert McRuer redogör i boken Crip Theory: Cultural signs of Queerness and Disability 

(2006) för vad cripteori är med hjälp av begreppet compulsory able-bodiness, som jag på 

svenska kommer benämna som obligatorisk funktionsfullkomlighet. Detta är en 

funktionsnorm som påverkar görandet av funktionsnedsättning och dess motsats, där det 

normala och önskvärda är att vara funktionsfullkomlig. Cripteori grundar sig på queerteori 

som tar utgångspunkt i att ifrågasätta heterosexualiteten som det enda normala och naturliga, 

där allt annat är ett avvikande. Syftet inom cripteori är att synliggöra de normföljande 

kropparna och inte de avvikande, för att belysa hur uppdelningar genomsyras av makt 
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(McRuer 2006:1-8). Jag kommer att använda mig av cripteori för att förstå informanternas 

utsagor om normbrytande funktionalitet inom platsen badhus, där det blir tydligt hur 

dominerande föreställningar om funktionaliteten på badhus baseras på en normföljande 

funktionalitet. 

 

Intersektionalitet 

Intersektionalitet belyser hur olika maktordningar och kategorier interagerar med varandra i 

olika kontextuella subjektsproduktioner (Nilsson 2017:196; Crenshaw 1991:1 245). Begreppet 

är myntat av den feministiska juristen Kimberly Crenshaw (1991) då hon belyser 

problematiken kring svarta kvinnor som utsatts för våld och deras möjlighet att få hjälp, som 

påverkas av deras position som kvinnor och icke-vita. Värt att tänka på vid användandet av ett 

intersektionellt perspektiv är att det inte ska användas som en tilläggsprincip där olika 

intersektioner eller förtryck byggs på varandra och ses som separata och essentialistiska. 

Intersektionalitet är kontextbundet och olika interaktioners relation och innebörd måste 

förankras i tidsliga och rumsliga sociala processer (Nilsson 2017:197). Gill Valentine (2007) 

ger exempel på detta när hon beskriver hur en döv kvinnas subjektsposition ständigt förändras 

över hennes liv, då hon befinner sig på olika platser, rum och stadium i livet. Valentine menar 

att plats och rum är en intersektion som är bortglömd, och genom hennes exempel visar hon 

hur plats påverkar hur individer uppfattas av andra och sig själv, samt att den aktivt bidrar till 

att forma sina identiteter. Huvudsyftet för mig är att förstå hur olika intersektioner av 

personers identiteter konstrueras och formas av varandra inom platsen badhus. Genom 

performativa handlingar förstås alla intersektioner som flytande där individer aktivt är med 

och skapar sina identiteter (Valentine 2007:14). I linje med Valentines resonemang kommer 

jag i min studie redogöra för hur diskurser om kroppsnormativitet ritualer, kunskapskrav och 

funktionalitet påverkar människors möjlighet att befinna sig på badhus under lika villkor. 

 

 

1.4 Material och metod 

 

Jag har genomfört fyra intervjuer, varav en telefonintervju. Intervjuerna gjordes individuellt 

under februari till början av mars 2019. Jag har även gjort en deltagande observation på ett 

kommunalt badhus i Västerbotten under mars 2019. 

 

Intervjuer 

För att besvara mitt syfte och mina frågeställningar kommer jag att fokusera på subjektiva 

erfarenheter. Intervju som metod ger direkt information där den intervjuade personen kan 



8 

 

delge sin version av sin verklighet, erfarenheter och upplevelser (Fägerborg 2011:85). Jag har 

använt en förberedd frågelista för att specificera teman i min intervju, och även haft som 

målsättning att inte fokusera på specifika frågor utan lyssna på vad informanten berättar 

(Fägerborg 2011:89,99). Valet att göra en telefonintervju med en av informanterna blev en bra 

lösning för båda parterna. Jag och informanten befann oss inte inom rimligt avstånd för att 

någon av oss ekonomiskt och tidsmässigt skulle kunna resa för att mötas fysiskt. Jag 

genomförde telefonintervjun på liknande sätt som vid en fysisk intervju. 

Samtliga intervjuer har spelats in digitalt, och ljudfilerna har senare överförts till min dator 

för transkribering. De riktlinjer jag följde vid transkriberingen var att vara noga med att fånga 

upp betoningar, gester och eventuella ansiktsuttryck som informanterna använde sig av för att 

få en så fullständig bild av hur de uttryckte sig. Efter att ha gått igenom mitt material i 

omgångar har jag kunnat se mönster och uppfattat teman i informanternas utsagor. Jag har 

därför tematiserat mitt material för att enklare kunna få en överblick inför min analys. Det 

tematiserande tillvägagångssättet av materialet har visat på temana trygghet, tillgänglighet, 

omklädningsrum, privata och offentliga rum samt föreställningar om kroppen (Öhlander 

2011:275ff). 

 

Informanter och urval 

De fyra informanterna jag intervjuat fick jag kontakt med genom att söka hjälp via sociala 

medier. Jag använde mig av snöbollsmetoden då jag frågade personer i min närhet om de 

kunde sprida ordet. Jag tillfrågade även personer i min bekantskap som jag trodde hade 

erfarenhet av att känna sig otrygg på badhus. Tanken från början var att denna uppsats skulle 

i huvudsak handla om kroppar och dess funktionalitet, således hur platsen badhus erfaras av 

personer som har en normbrytande funktionalitet och/eller utseende. Detta har i slutändan 

ändrats då möjlighet till urval av informanter inte blev så stort som jag önskat. Istället 

fokuserar denna studie på kroppsnormativitet av olika slag och hur platsen badhus erfars av 

personer som har en normbrytande kropp. Detta är till en fördel för min intersektionella analys 

då det finns större möjlighet att förstå och belysa flera intersektioner som berör kroppen, och 

vad det får för betydelse i informanternas upplevelser av badhus.  

Majoriteten av informanterna besöker inte badhus. Ett urval av andra informanter, där 

exempelvis personer som besöker badhus mer frekvent, hade sannolikt kunnat ge ett annat 

material. Jag har valt att berätta om informanten besökt ett badhus inom den närmsta tiden 

eller inte, då det kan vara relevant för att förstå deras utsagor. Nedan kommer en presentation 

av informanterna:  

Maria, 24 år. Föddes med en muskelnedsättning i båda armarna och ett ben. Har inte 

besökt ett badhus på över fem år. 
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Ted, 20 år. Benämner sig som överviktig och har varit det sedan han var liten. Besöker 

badhus flertal gånger om året.  

Johanna, 25 år. Föddes med benskörhet och behöver därför ta sig fram i rullstol. Har inte 

besökt ett badhus på över fem år. 

Charlie, 30 år. Kom ut som transperson när han var 25 år. Har genomgått mastektomi och 

påbörjat hormonbehandling. Har inte besökt ett badhus på över fem år. 

  

Observation 

Genom att kombinera och skapa ett mer informationsrikt material har jag utöver intervjuer 

också gjort en deltagande observation (Fägerborg 2011:85). Observationen skedde på ett 

kommunalt badhus i Västerbotten. Vissa erfarenheter och reflektioner kan vara svåra att 

beskriva och delge i en intervju, men genom observationer kan en uppmärksamma hur 

handlingar och gestaltningar tar sig uttryck i kontextbundna situationer, och därmed hur 

kroppen får betydelse (Pripp & Öhlander 2011:115).  

Det finns olika tekniker att göra observationer och jag har valt att göra en platsbaserad 

observation, som innebär att forskaren vistas i ett avgränsat fält under en längre eller kortare 

tid. Platsens avgränsning avgör därmed vilka/vad som observeras (Pripp & Öhlander 2011: 

120). Jag som observerar kommer också inom denna plats att bli observerad av min 

omgivning, där ålder, kön, klass, kropp och funktion har betydelse för vad som händer i fältet. 

Forskaren kommer bli behandlad och handla utifrån de rådande normer och diskurser på 

denna plats. Det blir därför viktigt att belysa att forskaren kommer att basera sin förståelse av 

fältet på sina egna erfarenheter, fördomar, åsikter och tankar (Pripp & Öhlander 2011: 131f). 

Jag valde att göra en observation främst för att jag skulle få besöka denna plats, som jag 

vanligtvis besöker fler gånger i månaden, med en annan slags roll och målsättning med 

besöket. Jag hade som mål att bli uppmärksammad på min egen kropp, funktionalitet och 

erfarenhet i kontexten badhus. Genom att göra observation på platsen där informanternas 

utsagor utspelar sig kommer jag kunna ta exempel på det jag sett under min observation och 

förstå det i samklang med deras utsagor.  

 

Etik och reflexivitet 

Jag som skriver denna studie har egen erfarenhet av fältet som jag undersöker. Detta medför 

både fördelar och nackdelar som jag behöver resonera kring. De fördelar som jag har upplevt 

är att genom min goda insikt om vilka normer, ritualer och hur människor brukar röra sig, 

tycka och uttrycka sig på badplatser, har gett mig större möjlighet att förstå mina informanter 

och deras utsagor. Nackdelen är att jag redan har minnen, personliga känslor (positiva som 

negativa) gentemot denna plats, vilket kan påverka materialet och analysen av den. Jag är 

medveten om att jag som vit, cis-kvinna och funktionsfullkomlig är priviligierad i kontexter 
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som badhus. Jag anser dock att genom mina tidigare kroppsliga erfarenheter av fältet 

motiverar det mig att faktiskt använda mina egna erfarenheter. Jag kommer även kunna 

reflektera över den hegemoniska förståelsen av platsen och vidare problematisera den och min 

egen förståelse av den (Carsten-Egwuom 2014:269).  

I denna studie har jag behövt uttrycka mig i termer av provisoriska subjektspositioner, 

identiteter och intersektioner. Jag som skriver denna studie är medveten om att 

reproducerandet av föreställningar, förtryck och utsatthet av vissa grupper/människor bör 

diskuteras reflexivt för att inte cementera redan existerande föreställningar. Inom min 

intersektionella utgångspunkt blir det märkbart att jag i studien inte berör intersektioner som 

hudfärg, etnicitet och religion. Vid presentationen av informanterna redogör jag exempelvis 

inte för det. Jag är uppmärksam på vad det gör med mitt material, och att det kan uppfattas 

som att det blir ett antagande om att alla är vita, som också blir ett reproducerande av 

vithetsnormen. I min analys har jag valt att inte ta in aspekter av hudfärg, eftersom jag vill 

fokusera på funktionalitet, kroppsstorlek och kön, och även för att samtliga informanter är 

vita. Det är därför rimligt att tänka sig att icke-vit hudfärg kan ha betydelse för känslan av 

tillhörighet i badhus. 

Ehn och Löfgren skriver att forskaren måste vara medveten om att allt konstrueras i en 

kulturell, social och historisk kontext, och i detta fall har samspelet mellan berättare och 

lyssnare en stor roll för hur just den specifika intervjun går (2001:60). Informanten omsluts 

även av andra personers uppfattningar och anspråk av ett vetande om en viss grupps 

egenskaper, som kan göra att informantens svar ibland blir en kommentar till den omslutande 

kollektiva tillskrivningen (Pripp 2011:68). Det sker exempelvis när marginaliserade grupper 

hör hur majoritetsbefolkningen pratar om ”dem” vilket gör att en som individ utvecklar ett 

reflexivt förhållningssätt då en ser sig själv utifrån andra ögon.  

Informanterna i denna studie har lovats anonymitet i enlighet med konfidentialitetskravet 

inom forskningsetiken, därför har jag valt att fingera deras namn. Vikten av anonymitet är en 

av forskarens viktigaste riktlinjer att följa, eftersom den huvudsakliga uppgiften i 

kulturanalytiska studier är att omtolka fältets enskildhet till något övergripande (Pripp 

2011:82), och samtidigt minskar risken att informanterna känner sig utsatta utifrån de teorier 

och begrepp som kommer att förstås tillsammans med sina utsagor. 

När det kommer till det skriftliga uttrycket i denna studie kommer jag vid citerande av 

informanterna skriva citatet så likt talspråk som möjligt för att fånga muntlig stil och de 

språkliga detaljerna och därmed ge informanterna mer karaktär (Fägerborg 2011:107). Studien 

riktar sig till den som känner igen sig i informanternas utsagor och de simmande personer som 

också funderar på vad badhus är för plats, men även till den som jobbar på badhus och kanske 

är aktiv i att göra badhus mer tillgängligt. Därför har jag försökt att anpassa min terminologi 

för att göra det mer lättillgängligt för läsaren som jag riktar mig mot. 
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1.5 Tidigare forskning  

 

Fältet som studien berör fokuserar på hur kroppar får mening och struktureras genom olika 

diskurser och normer. Kroppsnormativitet och upplevelsen i detta fält tar utgångspunkt i de 

subjektiva erfarenheterna där kroppar ses som materiella ting och genom sitt görande får olika 

betydelser i kulturella sammanhang och rum. De kommande studierna behandlar 

kroppsnormativitet genom liknande teorier och begrepp som denna studie tar utgångspunkt i. 

I Kroppslinjer: kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering (2017) 

beskriver och analyserar genusforskaren och etnologen Signe Bremer de kulturella villkor som 

berör samtida upplevelser av könskorrigering. Hon beskriver vilka vardagliga konsekvenser 

det får för personer som genomgår könskorregering före lagändringen 2013. Bremer använder 

sig främst av Judith Butlers förståelse av kön och genus, Sara Ahmeds queera fenomenologi 

och delar av Foucaults maktbegrepp. Det är perspektiv som jag likartat kommer att använda 

mig av i denna studie. Genom att ha en normbrytande kropp där funktion och kön blir synligt, 

kommer nya linjer att trampas upp om en repetitivt gör detta normbrott. Detta genererar nya 

och alternativa livsval, som i min studie kommer förstås som utvecklande till en fördel för 

personer med normbrytande funktionalitet och kroppstuttryck (Ahmed 2006:18; Bremer 

2017: 42f). 

Denise Malmberg är docent i etnologi och beskriver i artikeln”To be cocky is to challenge 

norms”: The impact of bodynormativity on bodily and sexual attraction in relation to being 

a cripple (2012) ingående begreppet kroppsnormativitet. Den kroppsliga verkligheten att inte 

passa rådande västerländska kroppsnormativa ideal innebär för många människor med 

normbrytande funktionalitet ett tillskrivande av ett utanförskap. Hon menar att 

kroppsnormativitet synliggör det nödvändiga av att sprida en normkritisk förståelse av vad 

som är den fulländande kroppen. Det resonemanget är något som informanterna diskuterar 

och menar är viktigt för att göra platser mer tillgängliga. 

Sociologen Elisabet Apelmo diskuterar i Vem som helst: kön, funktionalitet och idrottande 

kroppar (2013) unga kvinnors levda erfarenheter av sin kropp som i ett socialt sammanhang 

ses som avvikande och rörelsehindrad, och i ett annat som en presterande och idrottande 

kropp. Genom fenomenologin förstår Apelmo berättelser från tio idrottande unga kvinnor med 

fysiska funktionsnedsättningar. Samtliga har blivit intervjuade, och tre av dem har även gjort 

videodagböcker. Det Apelmo belyser i sin avhandling är ännu en gång den kroppsliga 

upplevelsen av att ha en normbrytande kropp, men i detta fall i ett idrottande rum. Denna 

studie berör också ett rum som innebär idrottande och aktiva kroppar. Jag har blivit inspirerad 

och känt trygghet i att det finns fler som är intresserad av aktiva kroppar, och att det ofta ses 

som något naturligt som behöver problematiseras mer.    
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Elina Vaahtera skriver i Compulsory able-bodiedness and the stigmatised forms of 

nondisability (2012) om den finska diskursen gällande simkunnighet och den 

funktionsfullkomliga kroppen. Vaahtera vill förstå diskurser och komma förbi det dikotomiska 

och essentialistiska tänkandet om funktionsfullkomliga kroppar. Hon menar att det inte är 

fördelaktigt för den som är funktionshindrad och om en faktiskt vill synliggöra de kulturella 

förståelserna av funktion (Vaahtera 2012:82f). Vaahteras resonemang där alla kroppar 

påverkas av diskurser om den funktionsfullkomliga kroppen är något som kommer att bli 

relevant för denna uppsats. Hon applicerar ett kritiskt tänkande kring just simmandet, vilket 

även jag kommer att använda mig av. Trots att hennes resonemang belyser hur det är i Finland, 

ser jag likheter med informanternas utsagor, mina egna upplevelser och vad hon gestaltar för 

simmande verklighet. 

Min studie rör sig inom den specifika platsen badhus och med utgångspunkt i 

informanterna verklighetsuppfattning och känsla gällande denna plats. Jag uppfattar att 

genom studiens fenomenologiska förståelse om hur olika kroppar upplever det specifika 

rummet badhus, bidrar den med ett detaljerat material som inte har skrivits om tidigare. 

 

 

1.6 Disposition  

 

I nästa kapitel, kapitel två ”Vad ska vi göra där?”, förstår och analysera jag informanternas 

känsla och föreställningar om badhus. Vi befinner oss utanför badhuset och funderar kring 

vem som ”passar in” på denna plats mer än andra och varför en känner så. Kapitel tre, Att 

komma förbi omklädningsrummet, är denna studies mest omfattande kapitel. Där diskuterar 

jag upplevelsen av att befinna sig i intima situationer med andra människor och hur trygghet 

och dömande blickar bidrar till olika känslor. Kapitel fyra, Tryggheten i vattnet, fångar 

informanternas upplevelser och känslor av att befinna sig i vattnet, och hur det förändras och 

påverkar dem beroende på den sociala kontexten. Händelser från den genomförda 

observationen kommer förstås tillsammans med informanternas utsagor i studiens olika 

kapitel. Avslutningsvis diskuteras vad som huvudsakligen har framkommit i de olika kapitlen, 

och jag redogör för mina slutsatser som grundar sig i informanternas upplevelse av sin 

verklighet. 
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2. ”Vad ska vi göra där?” 

 

 

Allt börjar utanför badhusanläggningen, vilka känslor finns redan vid tanken om att besöka ett 

badhus? Informanterna uttryckte en gemensam föreställning om den personen som de ser 

”passa in” på ett badhus. Den normföljande personen blir ett självklart svar för många.  

Informanterna är medvetna om att denna offentliga/kommunala plats ska vara tillgänglig för 

alla och att de, och även jag, reproducerar en idé om en normkropp med det uttalandet. Ted 

uttryckte specifikt att han ser den simtränande personen som mest hemmahörande. Huruvida 

den elitsimmande personen är normal går att ifrågasätta, eftersom den egentligen är en person 

som har en extrem livsstil och inte alls är ”normal” i förhållande till den genomsnittliga 

individen (jfr Cardell & Tolvhed 2011:13).  

Vid min observation blev jag medveten om att dynamiken hos en grupp elitsimtränande 

individer kan generera otrygghet för den som inte är elitsimmare på ett badhus. Jag låg och 

simmade i den fyrkantiga poolen. Efter ett tag blev jag ovetandes i vägen, men tillslut blev jag 

uppmärksam på att simmarna, eller som jag tolkade som simmare då de hade badmössor och 

simutrustning, rörde sig allt närmare min bana och placerade sin simutrustning vid 

bassängkanten bredvid mina simfenor, platta och vattenflaska. Jag frågade en simmare om de 

skulle simma på banan, och hann flytta mig tre minuter innan de skulle börja sin simträning. 

Skillnaden mellan den ”vanliga” simmande personen och den elitsimmande personen är ett 

slags symboliskt kapital i och med att en elitsimmare troligtvis har ett mer prestigefyllt mål 

med sitt simmande, som motionssimmare inte har (Observation mars 2019). Ahmed och även 

Valentine belyser hur en genom att repetitivt infinna sig på vissa platser stabiliserar särskilda 

dominerande identiteter, och på badhus kan den uppfattas vara en elitsimmande person 

(Ahmed 2006:18; Valentine 2007:19). 

 

 

1.1 Föreställningar om normkroppen 

 

Maria skulle inte kunna tänka sig att besöka ett badhus, och har inte heller gjort det på fler år. 

Hon uttrycker att det främst beror på att hennes kropp har ett normbrytande utseende. 

 

Ja, jag skulle typ göra det om jag fick ha kläder på mig [...] då skulle jag inte ha några 

problem med det. Så det är ju väldigt tydligt att det är på grund av ens kropp det är jobbigt. 

(Maria) 
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Det är den nakna kroppen och att vara exponerad inför andra nakna kroppar som är det 

jobbiga, där Maria menar att det hade blivit mer bekvämt om hon hade fått bära kläder. Således 

är det inte vattnet som är otryggt i Marias fall, då hon är simkunnig och inte uttrycker en rädsla 

för att befinna sig i vattnet. Charlie uttrycker i likhet med Maria, att hans senaste erfarenhet 

av att besöka ett badhus inte kunde genomföras eftersom han inte kunde byta om i ett rum där 

han kände sig trygg. Mellanläget, mellan de konstruerande dominerande tvåkönsnormerna 

som Charlie befinner sig i, gör att han inte kan passera i något av de två olika 

omklädningsrummen. De könade linjerna som tar sig uttryck på anläggningar som badhus är 

ett materiellt uttryck som blir ett hinder för Charlie.  

Könslinjer och könade handlingsbanor är redan upptrampade och manifesterade i 

badhusarkitekturen, vilket innebär ett medvetande om att en endast kan besöka 

omklädningsrummet om en kan passera som en kvinna eller man. Det går därför att säga att 

en alltid är medvetande om vilka beslut och linjer som en har befunnit sig på och vilka som 

finns framför en i framtiden, eftersom en uppfattar effekter av olika linjer då de blivit 

utformade av andra som gått tidigare (Ahmed 2006:14ff). Om en inte har en manligt eller 

kvinnligt kodad kropp kommer en därmed gå utanför de upptrampade könslinjerna och istället 

följa de stigar som är upptrampade för de normbrytande kropparna, som då går utanför/förbi 

badhuset. För Maria är det tydligt att en kropp som inte passerar som normaten kommer 

behöva vara beredd på att utstå blickar eller ifrågasättanden. Maria och Charlie har tidigare 

erfarenhet av att känna obehag i samband med att deras normbrytande kroppar blir synliga. 

De väljer alltså att inte besöka badhus då de är införstådd i vilka stigar de befunnit sig på och 

vilka som finns framför dem, samt vilka kroppslinjer de avviker ifrån när de exempelvis ska 

besöka ett badhus.  

Johanna beskriver att hon kanske inte hade haft några problem med att besöka ett badhus 

på grund av sin funktionsnedsättning, utan det är platsens exkluderande karaktär som gör att 

Johanna inte vill gå och bada med sina kompisar. 

 

Alltså först och främst, vad ska vi göra där? Okej, ska vi bada […] hur ser det ut där? Jag 

tänker att det bara är att snacka om det, ska vi träna eller ska vi vara i bubbelpoolen? 

Kommer jag i poolen? (Johanna) 

 

Johanna är en utåtriktad person och uttrycker gång på gång att hon är väldigt social. Det har 

gjort att hennes öppenhet att exempelvis prata om sin rullstol och funktionalitet inte är något 

som är känsligt. Som hon själv uttrycker det, ”det är fakta” att hon behöver ta sig fram med en 

rullstol. Hon hade därför hellre gått på en konsert än att besöka ett badhus för att hon känner 
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att badhusets materiella utformning inte är välkomnande för henne då den tänkta 

badhusbesökaren så tydligt har en normföljande funktionalitet. Johannas kropp och upplevda 

verklighet orienteras utifrån normerande och performativa kroppslinjer gällande 

funktionsfullkomliga kroppar. Att möta hinder, både materiella och sociala, bidrar till att 

Johanna inte upplever sig kunna ta in rummet på samma villkor som den som är i linje med 

den funktionsfullkomliga kroppen.  

Att repetitivt trampa upp samma leder genererar stigar som om de vore självklara. Stigar 

villkorar, upprätthåller och gör både kroppsliga subjekt och världen som de befinner sig i (jfr 

Bremer 2017:40). Inom badhus och genom informanternas ovilja att besöka platsen synliggörs 

det hur vissa kroppar enklare kan känna hemhörighet men på bekostnad av andra. Som 

konsekvens av komplexa kulturella, diskursiva processer och praktiker, har vissa kroppar 

kommit att ses som norm och därmed mer accepterade än andra (Harjunen 2009:14ff). De 

kroppsliga värdena baseras exempelvis på vikt, storlek, utseenden, funktion och kön. 

Genom informanternas känslor och tankar vad gäller sin verklighet i relation till badhus, 

är ett besök på ett badhus inte bara positivt eller lätt genomförbart. Informanternas kroppar 

är orienterade i rummet och tiden, vilket också innebär att de är placerade på en viss plats och 

riktade åt ett specifikt håll (Ahmed 2006:51f; jfr Högström 2017: 66f). Exempelvis har Johanna 

badhuset bokstavligen inom sitt räckhåll, men eftersom hon upplever att hennes 

handlingsutrymme och möjlighet till hemmahörande är begränsat, skulle hon helst avstå från 

att känna sig så pass desorienterad som hon skulle göra på en plats som tydligt är byggt för 

någon annan. Kroppsnormativitet och idén om den fullkomliga kroppen gällande kön, 

funktionalitet och kroppsstorlek bidrar till hur informanterna orienterar sig och intar eller inte 

intar rummet badhus. De känslor och det handlingsutrymme som uppstår i mötet med objekt 

och fenomen konstruerar deras sätt och vilja att gå mot eller från objekt (Ahmed 2006: 2-3). 

 

 

2.1  Receptionen 

 

Det första en besökare möter när en väl har tagit sig in genom entrédörren, är en reception där 

en avgift oftast behöver betalas för att en ska få komma in. Denna avgift finns både på 

kommunala och privata simhallar, där priserna kan var olika beroende på om det är ett 

äventyrsbad eller bara en fyrkantig bassäng. Jag frågade informanterna om de ansåg att 

priserna för badhus var rimliga utifrån deras erfarenheter. Ted svarade snabbt att han tycker 

priserna inte alls är rimliga, och för att kunna göra det mer tillgängligt för alla och inte bara 

medelklassen, behöver avgiften sänkas, menade han.  
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Alltså mitt rimliga pris tycker jag är någonstans runt 50 kr, och det är min kapacitet och då 

vet jag att det är för högt för många. […] att det ska komma människor och utföra 

motionssim då tycker jag inte kostnaden ska vara värst hög. (Ted)  

  

Ted fortsätter och menar att motionssim är en aktivitet som borde bli mer lättillgänglig för att 

ge fler möjligheten att öka sin simkunskap samt att få uppleva det roliga och ångestbefriande 

i att vara i vattnet, som han själv glatt upplever. Charlie utrycker att om en har en normalstabil 

ekonomi med en medelinkomst borde avgiften för att besöka ett äventyrsbad inte vara några 

problem, eftersom en troligen inte besöker denna plats så frekvent. Även om Charlie bara 

nämner medelklassen och syftar på äventyrsbad, blir utelämnandet av en låginkomsttagare 

tydlig då det inte är vem som helst som kan ta sig in på ett badhus och vara hälsosam eller 

uppleva, eftersom de också måste kunna betala in sig.  

Vaahtera diskuterar hur simkunskap i Finland kan förstås som ett personligt ansvar att ta 

hand om sin hälsa genom att träna simning. Kroppen som förväntas ta hand om sin hälsa eller 

kunna uppleva ett äventyrsbad är en viss typ av individ som faktiskt har ekonomiskt kapital 

över för att kunna betala in sig (Vaahtera 2012:88). Det som blir exkluderande i rummet 

receptionen är att en individs socioekonomiska kapital påverkar den kroppsliga upplevelsen 

gällande om en kan ta sig igenom receptionen eller inte. Denna samhällsapparat och offentliga 

plats reproducerar föreställningen om att den som besöker badhus också måste ha ekonomiskt 

kapital för att ta sig in. Den linje som leder in i badhuset är alltså en linje som inte bara är 

associerade med normföljande kroppar, det är också en linje som är ekonomiskt villkorad. 

Genom denna linje blir det kroppsliga handlingsutrymmet begränsat, alltså att stigar åter igen 

går utanför badhuset om en inte har kapital att betala in sig. Även om en kan förstå ekonomisk 

kapital som icke-kroppsligt, får det kroppsliga effekter som påverkar personers upplevelser av 

sin verklighet.   
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3. Att komma förbi omklädningsrummet 

 

 

Väl genom receptionens grindar ska besökaren lokalisera vilket omklädningsrum den ska byta 

om i. Av med byxorna, tröjan, sockarna och underkläderna - på med badkläderna. In i duschen 

för att tvätta sig ren innan en kan kliva i vattnet. Ett återkommande tema som samtliga 

informanterna uttrycker är att omklädningsrummets utformning kan förstås i perspektiv av 

trygga respektive otrygga privata och offentliga rum, där ens nakna kropp är exponerad inför 

alla andra som befinner sig i rummet. När en har uppfattat blickar, mött motstånd och hinder 

i sociala sammanhang, har en lärt sig att kroppsnormativitet är ännu känsligare när det gäller 

en naken eller lättklädd kropp. Vilka kroppsliga linjer som majoriteten redan har trampat upp, 

blir än mer märkbara i naket tillstånd. Genom att analysera informanternas utsagor gällande 

sina känslor när de befinner sig, eller tänker på att befinna sig i ett omklädningsrum, blir det 

uppenbart att detta rum paradoxalt nog är en öppen men samtidigt en instängd yta. Den är 

öppen i den bemärkelsen att alla ska kunna besöka detta rum, men instängd då det är ett 

blottande rum utan någonstans att kunna gå undan. Önskan om en möjlighet att kunna duscha 

ifred i ett avskilt bås genomsyrar alla informanternas utsagor. Ett bås hade gjort det tryggare 

och mer tillgängligt då en kan gå undan och inte tvingas duscha naken och byta om inför andra 

besökare. 

 

Och sen tycker jag det är förjävligt att man inte får duscha ifred [...] att det är öppet så alla 

ska stå där och titta på varandra. Jag fattar inte att det är så fortfarande. (Maria)  

 

Det är min mest obekväma situation, att just gå den sträckan som är så kort, men att den 

sätter igång så mycket ångestliknande tankar i mig [...]. (Ted) 

 

Jag förstår Marias frustrerande uttryck om avsaknaden av avskildhet i linje med att platsens 

utformning reproducerar ritualen om att görandet duscha i offentligheten är något alla 

besökare måste genomföra för att följa platsens tänka linje utan att bli avvikande och därmed 

också desorienterad. Det Ted syftar på i citatet är hur den extremt korta sträckan som han 

behöver gå från duschen till sin handduk, som en lägger/hänger en bit ifrån duscharna, är den 

mest obekväma situationen. För Ted blir hans verklighet påverkad av hans normbrytande 

kroppsstorlek. Som jag förstår Ted är det inte bara båset som är viktigt för att skapa en bekväm 

känsla, inne i båset behöver det också finnas möjlighet att hänga sin handduk utan att den blir 
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blöt. Sträckan mellan duschen och handduken är oftast inte lång, men där står alla radade, 

duschandes nakna och med uppsikt över hela duschrummet. 

Den dominerande förståelsen av tjockhet, och kroppsnormativitet överlag, kan ses i linje 

med biomakt. Biomakt kan beskrivas som ett kontrollerande av kroppar, där syftet är att skapa 

en normalitet som kan definieras som hegemonisk. Samhälleliga institutioner har genom 

lagar, grafer, projekt och forskning fastställt normer och värden om vad som anses vara det 

”normala”. Information om vilken mat som är bäst, mest näringsrik, minst socker, hur det ska 

tillagas och hur mycket en ska träna för att vara hälsosam - reproduceras ständigt inom 

samhällets olika institutioner. Detta fylls också med värdering om den rätta moraliska 

medborgaren som faktiskt följer denna hälsosamma linje (Harjunen 2009:33; jfr Foucault 

2017:271).  

Kopplingen mellan biomakt och tjockhet i anslutning till hälsodiskursen, producerar idén 

om att hälsa är att vara smal och vältränad. Därför förstår jag Teds utsaga som att 

duschrummet är ett tillfälle där han upplever att kroppens storlek blir mer synlig och även 

bedömd, eftersom den inte följer redan upptrampade linjer gällande kroppsligt utseende och 

förmodade hälsa. Duschrum och omklädningsrums stigar är att känna sig hemmahörande att 

vara naken inför andra främmande människor. Den som inte känner sig bekväm med detta 

blir därmed desorienterad och har svårt att känna sig hemmahörande. Den kropp som är i linje 

med idén om den hälsosamma kroppen, kommer med större möjlighet kunna känna sig 

hemmahörande. Jag förstår specifikt duschrummet som en plats där det inte bara handlar om 

ens egen kropp, utan att det också finns en generande känsla över att se andra nakna kroppar. 

Kroppar är på många sätt skrämmande eftersom en återigen bli medveten om sin egen. Det 

ständiga jämförandet förstår jag som ett uttryck för biomakt. Jämförandet uppmanar kroppen 

att bli eller ha som mål att förändra sitt kroppsliga utseende, vilket inte alla har möjlighet till.   

Johanna berättar irriterat om ett påhittat scenario där hon och hennes kompisar besöker 

det lokala badhuset. Hennes normföljande kompisar hade troligen gått och bytt om i damernas 

omklädningsrum, och hon hade behövt splittras från gänget för att byta om i 

”handikappomklädningsrummet” som ska vara mer tillgängligt. I det rummet är tanken att 

alla kön ska byta om, vilket Johanna inte upplever vidare inbjudande eller tryggt. 

 

Och jag tror det var väldigt mycket så på badhuset ‘he alla handikappade i det här rummet 

i bassängen där borta, inte bland vanliga människor’, för vi får inte störa dom vanliga 

människorna för dom ska ha det härligt och kul och bada och barnen är där… och dom ska 

träna och låt dom va, gå till det här rummet och stäng in er där. (Johanna) 

 

Johannas känsla av frustration när hon ska besöka och ta in platser som omklädningsrum och 

toaletter, bidrar till att hon ifrågasätter idén om normaten, och att kontrollerandet genererar 
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att samla alla med normbrytande funktionalitet i ett och samma rum blir allt mer påtagligt 

gällande platser som handlar om kroppslig rörelse. Den materiella uppdelningen visar ännu 

en gång på biomakt där institutioner har tagit beslut om platsens uppbyggnad, där kön inte 

tänks spela någon roll för personer med normbrytande funktionalitet. Genom denna 

normaliseringsprocess produceras och regleras kroppar inom diskurser om 

kroppsnormativitet (Foucault 1980:180- 181). Tillsammans med Foucaults perspektiv om 

normaliseringsprocesser och Ahmeds förståelse av linje, kan en se att på platsen badhus är 

desorientering märkbart när det medicinska perspektivet producerat vilka kroppar som är 

normala och vilka som behöver mer hjälp att bli ”normala” (jfr Apelmo 2011:216).  

I Johannas utsaga där hennes kropp och uppfattning av verkligheten leder till att det 

okönade ”handikappomklädningsrummet” inte är tillgängligt för henne eftersom hon 

identifierar sig som kvinna. Hon är inte trygg eller villig att riskera att gå in i 

”handikappomklädningsrummet” och där behöva vara naken inför främmande män. 

Identiteters intersektioner är rörliga och omförhandlas i specifika rum, därmed genererar den 

exkludering som Johanna upplevde av att bli definierad som bara funktionshindrad, ett 

motstånd då hon inte primärt vill positionera sig som det. Hon identifierar sig också som 

kvinna vilket inte denna plats ger handlingsutrymme till (Valentine 2007:19; Barron 2016: 51).  

Min egen kropp blev jag mer medveten om under min observation, där min normföljande 

funktionalitet och könslinjära uttryck gör att jag passerar som normföljande. Jag skulle kunna 

beskrivas som cis-kvinna. Det linjära könet är föreställningen om att det juridiska könet som 

tilldelats vid födsel, ens könsidentitet, och sättet en uttrycker ens könsidentitet följer denna 

föreställda linje. Cis är när en följer de förväntade könslinjerna och inte behöver fundera över 

att bli ifrågasatt eller stöta på hinder i och med sin könsidentitet (jfr Ambjörnsson 2016:96).  

När det gäller omklädningsrummet och min egen kropp upplever jag att rädslan och 

otryggheten i att visa min kropp naken inte längre spelar någon roll, eftersom jag har en så 

pass normföljande kropp kommer den inte stå ut i mängden och tillkalla blickar eller 

kommentarer. Det är också en vanesak då jag repetitivt infunnit mig på platsen och uppfattat 

beteenden, uttryck och därmed förstått vilket handlingsutrymme vissa personer och jag själv 

har på denna plats. Mitt befinnande på denna plats skulle kunna beskrivas som att jag har 

trampat upp en Ahmedsk linje och rättar mig därefter. Det privilegiet är att fler rör sig längs 

samma linje, och att jag inte ensam har stegat ut eller går längs den.  

Kontrollerandet av kroppar är något som formas av kulturella premisser och legitimerar 

orättvisa fördelningar av handlingsutrymme enligt Ahmeds förståelse om orientering. 

Informanternas generella uppfattningar av omklädningsrummet visar på den desorientering 

som uppstår då normbrytande kroppar förväntas finna sitt hemmahörande inom en verklighet 

som orienterar sig kring normaten och värdesätter funktionsfullkomlighet, vithet och 

heterosexualitet (Harjunen 2009:15f). 
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3.1 Tryggheten i att kontrollera vem som är i rummet 

 

Carina Listerborn beskriver i artikeln Rädslans geografi - om "privata" kvinnor och 

"offentliga" män (2007) hur en arbetar för att kvinnor ska få tillgång till det offentliga rummet 

utan att känna rädsla för att bli utsatta för våld. Känslor är en väldigt stor och viktig källa till 

förståelse av sociala fenomen, eftersom känslouttryck kan bidra till att lokalisera hur 

maktrelationer förekommer i vardagslivet (Listerborn 2007:84). Trygghet associeras ofta till 

det privata rummet där människor har kontroll över vilka som vistas där. Viljan att skapa 

privata rum utgår från idén om att skapa trygghet och gemenskap som oftast kräver materiella 

utformningar som exempel väggar, dörrar och murar. Genom att tillföra flera perspektiv än 

just kön på frågeställningar kring trygghet i de privata och offentliga rummen, kommer jag 

diskutera hur informanterna uttrycker känslor som rädsla och trygghet i privata och offentliga 

rum i relation till kroppsnormativitet.  

Att förstå rädslan i de sociala, kulturella och rumsliga kontexterna är relevant för att få 

insikter om att det inte finns en åtgärd för att undvika rädsla i rum, utan det är ett komplext 

och mångfaldigt fenomen där många åtgärder behöver utformas och etableras. En privat sfär 

där en viss grupp människor befinner sig fylls också med normer om vilka beteenden som 

förväntas. Detta kan även få exkluderande effekter då alla personer hade haft tillgång till 

rummet om det hade varit offentligt (Listerborn 2007:87f). 

 

[...] och gå in på herrarnas, ja kanske. Jag hör ju mer hemma där definitivt [...] det känns 

inte tryggt heller för man vet ju inte vilka som är där [...] otryggheten i att det faktiskt finns 

människor som aldrig skulle acceptera transpersoner och att det finns en reell möjlighet 

att jag faktiskt skulle kunna bli nedslagen eller värre. (Charlie)  

 

I detta exempel får vi syn på hur kroppens upplevda könsidentitet begränsar Charlies möjlighet 

att ta in omklädningsrummet och kunna känna sig hemmahörande i en värld som är orienterad 

kring tvåkönsnormen. Denna desorientering skapar hinder som drabbar kroppar som inte är i 

linje med den könsbinära omgivningen (Ahmed 2006: 138-140).  

 

Innan operationen skulle jag i princip kunna gå in på damernas obemärkt och det skulle 

inte vara någon som skulle reagera så länge jag skulle vara tyst, den här rösten är lite 

avslöjande  [...] men nu är det ju ärren som är tilldragande [...]. (Charlie) 
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Efter påbörjad hormonbehandling och operation har Charlie börjat känna sig mer som sig 

själv, men detta har gjort att han numera inte kan passera i mängden som förr. Det jag ser som 

extra intressant är hur det, i Charlies fall, handlar om den nakna kroppen. Ehn och Löfgren 

diskuterar det påklädda könet och hur material, former, mönster och färg har fått sexuell 

mening, och hur en använder det i sitt könsuttryck (Ehn & Löfgren 2001:83). Möjligheten att 

kunna följa könslinjer försvinner därmed när det handlar om att ta av sig kläderna. Detta kan 

givetvis appliceras på kroppsnormativitet i överlag, exempelvis kan ens funktionalitet, 

kroppsstorlek, hudfärg och ärr bli mer synliga vid bar hud som annars hade kunnat döljas. Att 

passera behöver inte innebära att bli osynlig, utan att passera belyser snarare hur kroppar kan 

ta in rummet och hitta en bekväm plats där de inte behöver utstå hinder eller motstånd och 

där de inte ses som annorlunda (Ahmed 2006:134; jfr Bremer 2017:134). 

Charlies otrygghet inför att byta om i herromklädningsrummet är lik Johannas känsla av 

obekvämlighet inför idén om att byta om i det könsfria ”handikappomklädningsrummet”. 

Charlie uttrycker att det skulle kännas tryggare att byta om på damernas, eftersom hans 

föreställning om det rummet är att han inte kommer behöva utstå fysiskt våld, utan snarare 

blickar och kommentarer som är mer hanterliga än att riskera att bli nedslagen. Att veta vem 

som befinner sig i omklädningsrummet är därför i deras mening relevant eftersom det är 

avgörande om de överhuvudtaget kommer sätta sin fot där.  

Att trampa utanför förväntade linjer är något som ständigt sker i vardagliga praktiker, men 

trots att det är vanligt möts ett avvikande ofta med motstånd, hinder och till och med våld 

(Ahmed 2006:18). Att passera får därför en annan mening i informanternas utsagor när det 

gäller motstånd i form av ovälkomna blickar eller fysiskt våld. Det offentliga rummet är trots 

allt offentligt och det är ingen som tvingar3 en individ att besöka ett badhus om den inte vill 

det. Därmed kan det uppfattas som att informanterna vid olika tillfällen och av olika skäl väljer 

att inte besöka denna plats.  

I min observation, där jag som cis-kvinna, simkunnig och även trygg på denna plats, blev 

jag extra medveten om att jag just är kvinna. Vid ett skede ville jag utnyttja chansen att få sitta 

i bubbelpoolen. Det första jag gör, innan jag tar raska steg mot bubbelpoolen, är att få en 

överblick av vilka som befinner sig i den jämförelsevis lilla poolen. Det sitter bara personer 

som jag tolkar som män, vilket helt klart innebär att jag som ung kvinna inte vill gå och sätta 

mig i en knökfull bubbelpool full med män. Jag går istället dit senare när det inte är lika trångt.  

Denna händelse under min observation utspelade sig inte i ett omklädningsrum, men den 

liknar tidigare utsagor från informanterna. Alla de olika berättelserna handlar om små ytor 

                                                        

3 Vissa situationer kan kännas tvingade, exempelvis simundervisning i skolan. Det är därför viktigt att 

komma ihåg att det också finns situationer som upplevs som tvång i det offentliga rummet.  
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som innebär intima möten med främmande människor, där det spontana mötet troligen är 

möjligt för alla men inte på lika villkor. I vetskap om att det endast satt män i bubbelpoolen, 

följde jag det förväntade beteendet - att inte riskera att utsätta mig själv för obehag där 

situationen kan bli sexualiserande i enlighet med heteronormativiteten. Vad min kvinnligt 

kodade kropp uppfattas som är inte något som jag har kontroll över. Det leder till att min 

kroppsliga upplevelse av att sitta trångt och lättklätt med många män är något som jag 

upplever som obehagligt, där den diskriminerande känslan av att få sin kropp sexualiserad 

aktualiseras.  

Förkroppsligade erfarenheter av makt är något som involverar förhandling och motstånd, 

vilket är relationellt beroende på övriga intersektioner och det kulturella sammanhanget 

(Foucault 1980:105). Charlie uttrycker att han kulle kunna pröva och se vad som händer om 

han besöker ett badhus. Det kanske inte är någon som reagerar på hans kropps utseende. Det 

han diskuterar tolkar jag som att göra motstånd med de dominerande könsbinära diskurserna. 

Genom att gå emot den uppfattade dominerande förställningarna om kroppar, och därmed 

visa sin kropp lättklätt, förstår jag som motstånd och även ett sätt att trampa upp nya stigar 

som faktiskt går in i badhuset. Jag som kvinna skulle kunna göra motstånd mot det förväntade 

beteendet att undvika en potentiell sexualiserande situation i bubbelpoolen, och istället gå dit 

och ta plats. Om det skulle uppstå att situationen blir sexualiserad, kan jag fortsätta göra 

motstånd genom att svara upp och ta en diskussion. Möjligheten att se handlingar som att ”gå 

till badhuset som transperson” respektive ”sätta sig i bubbelpoolen” som 

motståndshandlingar, säger samtidigt något om att badhusbesök och bubbelpoolsbadande 

inte är några neutrala praktiker. Snarare är de impregnerade av betydelser kring vem som med 

självklarhet kan ta del av dem.  

 

3.2 De dömande blickarna 

 

Det är ett gym där löpmaskiner, cyklar, och gåmaskiner är riktad ut mot den stora 

motionsbassängen. De är placerade en våning ovanför poolen, vilket gör att en känner sig 

observerad hela tiden. Jag kände mig inte vidare bekväm när jag mötte blicken från en som 

stod och tränade. Jag förstår liksom inte syftet, att de ska bli sugna på att bada? 

(Fältanteckning från observation) 

 

Det går inte vidare bra att gömma sig eller smyga undan i det klart turkosa vattnet. 

Badanläggningen som jag observerade hade ett gym en våning ovanför motionsbassängen. Det 

genererade en känsla av att vara observerad, eller snarare att befinna sig i en glasbur med 

åskådare utanför. Efter att jag väl hoppat i vattnet och börjat simma, tillkom det nya 
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badhusbesökare/simmare vid bassängen som gjorde mig ännu mer obekväm. Jag simmar, 

fram och tillbaka, och där kommer bekanta som jag helt klart inte vill ska se mig simma. 

Varför? Jag vill inte bli bedömd i hur jag simmar, hur snabbt det går eller hur jag ser ut i min 

silikonbadmössa. Jag befinner mig inte i min vanliga bassäng som jag frekvent besöker, vilket 

gör mig extra självmedveten. Jag försöker att inte tänka på deras blickar, som jag inbillar mig 

att jag får, och simmar vidare.  

Alla är medvetna om att det är fel att stirra på andra människor i sin omgivning, men trots 

detta är det något som vi alla gör dagligen. RosMarie Garland Thomson menar att stirrandet 

blir mer påtagligt och obekvämt för personer med normbrytande kroppar, eftersom när en 

bryter kroppsnormer kommer en få veta det genom att människor i ens omgivning riktar sina 

blickar mot en (2008:30f). Även för mig som normföljande person blir stirrandet och blickarna 

påtagliga och märkbara. Trots att jag är införstådd med att jag passerar som normföljande, är 

känslan av att möta dömande blickar, fortfarande obehaglig. Detta eftersom blickar 

aktualiserar alla kroppsliga normer som kön, sexualitet, etnicitet, ålder, klass, religion 

 

Det kan verkligen gå i perioder beroende på hur man själv mår [...] att man inte känner sig 

tillräckligt peppad eller motiverad att ta sig förbi omklädningsrumsbiten, då kan jag känna 

att ‘jamen, det är lika bra att undvika den biten denna gång’. (Ted) 

 

Ted har berättat hur mycket han tycker om vattnet och att bada, men att ta sig förbi 

omklädningsrummet är stundtals inte värt påfrestningen som det innebär. Han bekräftar 

därmed att han är medveten om att kroppens utseende kommer att fånga blickar och få 

kommentarer eftersom han inte har en normkropp. Detta bidrar till att han begränsar sig 

socialt och hittar tillvägagångssätt att hantera risksituationer som att bli ifrågasatt eller 

stoppad i kontexten omklädningsrum.  

Charlie uttrycker att han saknar ett allmänt samtal om att kroppar faktiskt inte ser likadana 

ut, då han syftar på att alla borde vara beredda på att möta olika kroppar vid omklädningsrum 

då alla är nakna. Det allmänna samtalet kan även förstås som att förändra attityder och 

förhandla med dominerande diskurser. De performativa handlingarna att bryta mot 

kroppslinjer är väntat, alltså att vi alla vet att vi ser olika ut, men det är de kulturella narrativen 

som skapar gränserna för vad som betraktas som normbrytande. Det gömda och dolda är en 

del av den dominerande normativa kroppsdiskursen, där det är världens orientering kring 

kroppsnormativitet som reproducerar att vi ska se likadana ut (Garland Thomson 2008:40). 

När Ted och Charlie undviker badhuset bidrar de alltså - genom att dölja sina kroppar från 

allmän beskådan - till att vidmakthålla kroppsnormer, som Johanna insett att hon kan utmana.  
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[...] det är både positivt och negativt i att bevisa att man är normal. Det är ju en otroligt 

störande grej i sig, för att det är många gånger som jag inte pallar… alltså om det är någon 

idiot-människa där jag måste försöka bevisa att jag visst är normal, numera så skiter jag i 

det för att då får dom tro att jag är dum i huvudet, för dom är ju dum i huvudet. (Johanna)  

 

Johanna beskriver hur hon efter upprepande möten av motstånd i form av frågor eller 

ifrågasättande, insett att det inte kommer att göra någon skillnad att försöka förklara för 

motståndet att hon visst är normal och att det snarare handlar om att, som hon själv uttrycker 

det, att acceptera att världen är skev och inte hon.  

Att ”hjälpa” personer med normbrytande kropp kan uppfattas för den som hjälper som ett 

sätt att hjälpa någon att komma ifrån det kroppsliga avvikandet, vilket egentligen inte är till 

någon fördel när det gäller att förändra attityder och förgivettaganden om andra (Garland 

Thomson 2002:14f). Vaahtera ifrågasätter tanken om kategorin funktionshindrade som en 

universell kategori, och problematiserar även sloganen som McRuer uttrycker: ”alla är 

tillfälligt funktionsfullkomliga, och om en lever tillräckligt länge kommer en stöta på hinder 

och därmed bli funktionshindrad” (McRuer 2006:200f, min egen översättning). Sloganen ska 

förstås som en retorisk och politisk poäng som får olika effekter beroende på vilket 

sammanhang en diskuterar detta i. Sloganen synliggör och problematiserar den 

funktionsfullkomliga kroppen som en neutral och förgivettagande position, men genom detta 

sätt att tänka kommer en inte att kunna utveckla och dekonstruera tankar om varför den 

funktionsfullkomliga kroppen är ett naturligt ideal (Vaahtera 2012:83) 

Charlie upplever att barn kan vara nyfikna och ifrågasättande i sammanhang som 

omklädningsrum. Att ta diskussionen med hans syskonbarn har han inga problem med, men 

att diskutera med någon annans barn är han inte lika motiverad till. Han menar också att han 

inte vill utsätta sig själv och andra för en jobbig situation då han är medveten om att hans 

kropp inte följer könslinjer. Detta är något som Garland Thomson menar är vanligt, än fast vi 

vet att det är fel att stirra, lär sig barnen rätt snabbt hur exempelvis en normbrytande kropp 

ser ut, och börjar därmed stirra eller nyfiket fråga vad, hur och varför. Hon redogör även 

kritiskt för att stirrandet är ett synligt materialiserande av maktutövande, där stirrande inom 

den medicinska kroppsdiskurser kan förstås som vad är det för fel på dig? om kroppars 

utseende inte följer de förväntade kroppslinjerna (2008: 31f).  

Vid första anblick av våra kroppar kommer den att förstås utifrån föreställningar om den 

”normala” och fulländade kroppen. McRuer diskuterar kroppar som är queera med 

normbrytande funktionalitet som att vara crip, och att det också är en positionering som 

tillsammans oförutsägbart håller på att forma nya sätta att orientera sig inom den upplevda 

verkligheten (McRuer 2006:31f). Det blir än en gång relevant att belysa att när det handlar om 

aktiva och sportande kroppar förstår en ofta görandet som något naturligt. Genom att trampa 
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upp nya linjer och repetitivt infinna sig på dem kan nya och alternativa livsval möjliggöras, 

vilket Ahmed också menar är en del av livets gång. Allt följer inte de raka linjerna, som 

följaktligen gör att ting utvecklas åt olika håll (Ahmed 2006:18; jfr Bremer 2017: 42f). Att 

fastna i tankar om vem och när en följer kroppsliga normer kommer inte dekonstruera och 

synliggöra hur blickar och attityder bidrar och reproducerar ett exkluderande, förtryckande 

och hierarkiserande av normbrytande kroppar. Varför och hur attityder och dömande blickar 

uppstår och förändras är snarare något som bör uppmärksammas och diskuteras i vardagliga 

kontexter för att skapa förståelse och förhandla med dominerande diskurser. 
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4. Tryggheten i vattnet 

 

 

Om besökaren tagit sig förbi omklädningsrummet, har den kommit till den sista etappen då 

den faktiskt kan kliva i vattnet. Att befinna sig omfamnad av vattnet är något som 

informanterna inte känner sig otrygga eller rädda inför. Som jag beskrivit tidigare, uttrycker 

specifikt Ted positiva känslor kring att befinna sig i vattnet. Det är ett sätt för honom att känna 

någonting annat, att bli lätt, att få röra sig obehindrat och även en möjlighet för honom att 

dämpa sin ångest. När det kommer till momentet livräddning, som många av oss har behövt 

träna på i skolan, blev badandet inte lika befriande.  

 

Jag är en tjock person och jag har ju under min uppväxt fått höra att jag är tung och jag är 

tjock och allt möjligt sådant, och då har det varit sån jobbig situation när någon ska dra 

upp mig ur en pool (Ted). 

 

Den påfrestande tanken var om klasskompisarna skulle orka dra upp honom över kanten när 

de tränade på att livrädda. Ted såg därför till att vara med en kompis som var stark nog att dra 

upp honom, eller en person som helt säkert inte skulle orka dra upp honom - som gjorde att 

han slapp vara med på just det momentet. Ted nämner att om poolen hade varit utformad som 

en strand, alltså som lätt sluttar utan en hög kant, hade denna situation blivit mindre 

dramatisk och ångestfylld. Kroppar som är tjocka utmanar idén om att funktionsfullkomliga 

kroppar är en enhetlig kategori. Det blir därför relevant att lägga fokuset på att 

uppmärksamma hierarkierna av funktionalitet som diskuterades i tidigare kapitel (Vaahtera 

2012:79). 

När kroppen befinner sig i vatten går vattnet att förstå som en förlängning av kroppens 

rörlighet, dess känsla och uppfattning. Ahmed menar att olika objekt, alltså materialiteter, är 

en förlängning av kroppen. Hon ger som exempel då en blind person använder sin blindkäpp 

för att kunna känna vägen och vart den går (Ahmed 2006:131f). Vattnet är för informanterna 

något som gör att kroppen kan röra sig på nya sätt och känna nya saker som den inte kan på 

land. Genom mitt egna simmande tänker jag att vattnet har ett slags agentskap, där det får mig 

att flyta, inte kunna andas under det och där vattnet måste möta mina händer och fötter för att 

jag ska kunna trycka mig framåt. Om en inte tar sig till vattnet på grund av olika hinder och 

motstånd, eller att det sociala sammanhanget inte upplevs tryggt, blir denna förlängning inte 

något njutbart eller vidare hjälpsamt för kroppen och dess rörelse. 
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Johanna berättar att hon ofta besökte sjukhusets bassäng för att simma och träna. Den 

bassängen har en hiss ned i vattnet och en rörlig botten där en kan ändra djupet på bassängen. 

Johanna berättar att gå eller simma i vattnet är en väldigt bra träningsform för just henne som 

har benskörhet, då hennes benmuskler får arbeta utan att utstå för mycket belastning. Platsen 

är därmed utformad på ett sätt som gör att Johanna inte möter några hinder och kan ta in 

rummet och orienterar sig inom det. Johanna är simkunnig, men vid möten med rumsliga och 

sociala hinder i det offentliga badhuset framstår hon som icke-simkunnig. De dominerande 

linjerna mot och handlingsutrymmet för att ta sig till vattnet, utgår från den 

funktionsfullkomliga kroppen. Det är därför tydligt att de stigar Johanna har framför sig är att 

gå i in i ”handikappomklädningsrummet”, men eftersom hon identifierar sig som kvinna 

kommer hon inte välja den stigen, utan tar den som aldrig går in i badhuset och når därmed 

aldrig vattnet i det offentliga badhuset. Dessa hinder bidrar till en dikotomiska förståelse av 

kroppar där de som inte kan ta sig igenom platsens utformning till vattnet, kanske till och med 

inte har simkunskap (Vaahtera 2012:93f), och passar därmed inte in i platsen badhus. 

  

Då brukade jag ofta fara på simhallen med mamma på kvällarna, och då var det liksom inga 

krav egenlitgen. Det var ju bara att man skulle ha kul […]. Det var tryggare också, jag kände 

mig inte utstirrad av folk på samma sätt. (Maria)  

 

Maria beskriver att hon hade trygga stunder i poolen med sin mamma när hon var liten. När 

hon gick simskola på en habilitering upplevde hon inte samma trygghet, även om det då skulle 

vara mer tillgängligt. Orsaken var att hon upplevde att barn med intellektuella och fysiska 

funktionshinder klumpades ihop, vilket gjorde att hon inte kände att hon hade några kompisar 

eller någon att prata med på simskolan. Disciplinerandet av att samla kroppar som inte 

passerar som en normkropp, och i Marias fall den med normföljande funktionalitet, blir 

problematiskt. Jag tolkar Marias utsaga som att hon själv inte helt hade accepterat sitt 

funktionshinder i det stadiet av livet, vilket också gjorde att hon som barn inte kunde känna 

hemhörighet i det rummet.  

Således är kroppar med intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar inte en homogen 

grupp, som samhället i vissa sammanhang reproducerar dem till att vara (Apelmo 2013:212; 

jfr Foucault 2017:234). Systematiken att samla eller klumpa ihop ”kategorier” av människor 

inom ett specifikt rum och tid, är inte ett arbete som förändrar samhälleliga diskurser och 

attityder för att förstå människor som olika och kroppar som komplexa materialiteter. 

Separatistiska badtider eller gratis kurser är tillvägagångssätt för att skapa en tryggare plats 

där personer som vanligtvis inte känner sig välkommen ska få göra det för en liten stund.  Att 

använda sig av båda sätten förstår jag som att kombinera ett långsiktigt arbete med ett 
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kortsiktigt, där en kan börja med att instifta separatistiska badtider för visa att alla ska kunna 

ta del av platsen, där institutionen eller organisationen möjligtvis skulle kunna visa att de är 

medveten om att det inte sker på lika villkor. Men för att faktiskt förändra och problematisera 

föreställningar om kroppsnormativitet krävs ett större samhälleligt arbete som handlar om att 

se strukturell diskriminering och att aktivt lyssna på människors erfarenheter och verklighet 

av att ständigt uppleva olika former av motstånd inom de så kallade offentliga rummen.  
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5. Avslutande diskussion 

 

 

Jag har nu lett er igenom badhuset och därmed följt den linje som är upptrampad inför de 

etapper en ska ta sig an om en vill besöka ett badhus. Genom de fyra informanternas utsagor 

har jag redogjort och dekonstruerat de olika stadier en behöver gå igenom för att faktiskt kunna 

kliva i vattnet. Syftet har varit att studera hur föreställningar om kroppsnormativitet påverkar 

upplevelsen av platsen badhus. Jag har funderat kring frågor som vilka kulturella 

föreställningar finns om badhus och hur de kan förstås i relation till normer om kroppar, samt 

hur de påverkar upplevelsen av platsen. Vidare har fokus lagts på att synliggöra vad som 

möjliggör ett inkluderande eller exkluderande och hur det förstås i samband med olika rum i 

badhuset. Omklädningsrummet har i denna studie varit det rum som har bringat fram mest 

känslor och åsikter. Genom Ahmeds fenomenologiska utgångspunkt har jag förstått utsagorna 

i relation till begreppen linje/stig och orientering. Genom dessa begrepp har det blivit enklare 

att förtydliga vilka handlingsbanor som uppstår tillsammans med perspektiv av 

kroppsnormativitet - specifikt kroppars storlek, kön och funktionalitet.  

Som följd av komplexa kulturella, diskursiva processer och praktiker, har vissa kroppar 

kommit att ses som norm och därmed mer accepterade än andra (Harjunen 2009:14ff). De 

kroppsliga värdena som bland annat baseras på kroppens vikt, storlek, utseenden, funktioner 

och kön har genom informanternas känslor och tankar, vad gäller sin verklighet, i relation till 

badhus resulterat i att ett besök på ett badhus inte är eller upplevs som tillgängligt för alla. De 

föreställningar som informanterna har uttryckt om badhus och kroppar förstår jag som ett 

enhetligt och medvetet bekräftande av att samhällets olika materiella utformning många 

gånger baseras på den funktionsfullkomliga kroppen. Alla är vi olika, ser olika ut, men att det 

finns en gräns för hur olik en kropp kan ”får vara” för att inte hamna utanför samhällets tänkta 

linjer/stigar. Jag uppfattar att det finns ett handlingsutrymme som faktiskt har en gräns, som 

leder till att informanterna helt eller delvis inte besöker platser som badhus.  

Informanterna ställer sig kritiska till hur omklädningsrummets utformning gör att kroppar 

tvingas möta en verklighet som orienterar sig kring normaten och värdesätter 

funktionsfullkomlighet, vithet och heterosexualitet (Harjunen 2009:15f). Samtliga 

informanter berättar att ett sätt att hantera deras verklighet är att kontrollera vilka som 

befinner sig i rummet. De önskar enskilda bås i duschrummet och i omklädningsrummet för 

att göra det tryggare för människor som faktiskt inte vill byta om framför andra människor. 

Den nakna kroppen upplevs som mer synlig och de stirrande blickarna som några informanter 

beskriver blir i den kulturella kontexten, och i artikulation med diskursiva föreställningar om 

kroppsnormativitet - ett hinder. Kroppar som är i linje med idén om den hälsosamma kroppen, 
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kommer med större sannolikhet att kunna känna sig hemmahörande i badhus. Jag uppfattar 

specifikt duschrummet som en plats där det inte bara handlar om ens egen kropp, utan att det 

också finns en generande känsla över att se andras nakna kroppar. Det ständiga jämförandet 

förstår jag genom hälsodiskursen som ett sätt att hierarkisera och värdera kroppar utifrån 

moraliska värden i det kulturella sammanhanget. Tillsammans med den moraliska värderade 

kroppen och könslinjer påverkas kroppens upplevda möjlighet att duscha med andra. Att 

befinna sig tillsammans med andra nakna kroppar utan att uppleva obehag blir därmed ett 

bekräftande av att en har en ”riktigt” kropp (jfr Bremer 2017: 144).   

Vattnet är för informanterna något som gör att kroppen kan röra sig på nya sätt och känna 

nya saker som den inte kan på land. Om en inte tar sig till vattnet på grund av olika hinder och 

motstånd sker det ingen förlängning av kroppen, eller blir det inte något njutbar eller positiv 

kroppslig upplevelse. Den positiva upplevelsen påverkas givetvis också av sammanhanget 

runtomkring bassängen eller vattnet. Exempelvis var Teds erfarenhet av att befinna sig i 

vattnet med syfte att livrädda påfrestande med tanke på hans upplevda kroppsliga verklighet. 

Vattnets betydelse uppstår inte i ett vakuum, utan hur rummet runt vattnet är organiserat, 

genererar olika uppfattningar och upplevelser av vattnet.  

De slutsatser jag kan dra är att kroppsliga uttryck som kläder och andra materiella ting 

bidrar till att normbrytande kroppar har färre möjligheter att följa normer gällande kropps 

utseende, alternativt följa normerande kroppslinjer. Nakna kroppar innebär att stå helt utan 

denna möjlighet till uttryck. Att följa kroppsliga linjer behöver dock inte innebära att bli 

osynlig, utan genom att passera kan kroppar ta in rum och hitta en bekväm plats där de inte 

behöver utstå hinder eller motstånd (Ahmed 2006:134; jfr Bremer 2017:134). Att passera 

obemärkt förbi är dock inte en lösning eller ett sätt som är tillgängligt för alla kroppar. 

 

Om man bara kunde få in den utopin i ett omklädningsrum där alla får vara som dom är, 

om det liksom är funktionsvariationer eller icke-binära [...] eller vad man vill kategorisera 

sin kropp som. (Charlie) 

 

Det Charlie syftar på är att det finns olika sociala rum och gemenskaper i samhället där 

normbrytande personer hittar trygghet i. Det han önskar är att denna utopi också hade fått 

finnas i ett offentliga omklädningsrum. Ett till omklädningsrum för icke-binära eller/och ett 

”handikappomklädningsrum” som faktiskt har ett kön, skulle göra platser som badhus mer 

tillgängliga och trygga. Det kan kännas omständligt att hitta ekonomiska resurser eller 

utrymmen för att bygga fler omklädningsrum, och då tänker jag att den andra lösningen som 

möjligen är mer genomförbar är att bygga bås i både omklädningsrummen och duschrummen. 

Genom informanternas utsagor ser jag det som ett väldigt effektivt första steg att göra 

omklädningsrum mer tillgängliga för fler personer.  
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Ett förändringsarbete som belyser både utformning av platser och attityder är två 

tillvägagångssätt som jag ser som lämpliga fokusområden. Att fastna i tankar om vem och när 

en följer kroppsliga normer kommer inte dekonstruera och synliggöra hur blickar och attityder 

bidrar och reproducerar ett exkluderande, förtryckande och hierarkiserande av kroppar. 

Varför och hur attityder såväl som dömande blickar uppstår och förändras är något som bör 

uppmärksammas och diskuteras tillsammans med frågor gällande den materiella 

utformningen i vardagliga kontexter för att skapa tillgängliga platser och rum. 

Vidare finns det framtida möjligheter att analysera studiens ämne och fält mer djupgående 

i perspektiv av materialiteters påverkan på sin omgivning. Bremer diskuterar bland annat om 

ett materiellt kapital, där hon syftar på att kroppens materialitet påverkas av andra materiella 

ting, det vill säga att icke-levande ting som en dörr, eller en trappa gör något med sin 

omgivning och den som försöker röra sig igenom eller vid dem (Bremer 2017:99). Kroppen 

som materialitet och hur den i samklang med icke-levande materialiteter skapar olika fenomen 

är en utgångspunkt för vidare studier.  
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Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att studera hur föreställningar om kroppsnormativitet påverkar 

upplevelsen av platsen badhus. För att svara på mitt syfte har jag utgått från tre 

frågeställningar. Den första berör vilka kulturella föreställningar som finns om badhus och hur 

de kan förstås i relation till normer om kroppar, och vidare hur det påverkar upplevelsen av 

platsen. Genom den andra frågeställningen är syftet att förstå hur kroppen upplevs inom de 

olika rummen i badhuset. Den tredje frågeställningen funderar över vad som möjliggör ett 

inkluderande eller exkluderande. Fyra personer har enskilt intervjuats och en observation på 

ett badhus har gjorts. Materialet har resulterat i tre empiriska kapitel där jag använder mig av 

en fenomenologisk och intersektionell förståelse på de insamlade upplevelserna om 

kroppsnormativitet. Händelser från den genomförda observationen kommer förstås 

tillsammans med informanternas utsagor i studiens olika kapitel. 

I kapitel två ”Vad ska vi göra där?”, förstår och analysera jag informanternas känsla och 

föreställningar om badhus när de befinna sig utanför badhuset. I kapitlet framkommer känslor 

och föreställningar om vem som ”passar in” på badhus mer än andra. Föreställningen är att 

den normföljande kroppen som har ett mål med sitt badande är den som har störst möjlighet 

att känna sig hemmahörande på badhus, samt att ekonomiskt kapital som entrébiljetter får 

kroppsliga effekter eftersom det hindrar kroppar att få tillgång till olika rum.  

Kapitel tre, Att komma förbi omklädningsrummet, är studiens mest omfattande kapitel. 

Där diskuterar jag hur informanternas upplevelser om att befinna sig i intima situationer med 

andra människor. Uttryck gällande trygghet och dömande blickar blir förstådda i linje med 

diskursiv makt av kroppar. Det privat blir något önskvärt, speciellt i duschrummet då 

möjlighet till att gå undan till ett duschbås hade skapat ett tillgängligare rum. De dömande 

blickarna, eller nyfikna blickarna blir uppenbara när nakna kroppar möts. De attityder och 

dominerande diskurser gällande kroppsnormativitet blir aktualiserade i sammanhanget, och 

är därför något informanterna anser bör synliggöras och problematiseras. 

Kapitel fyra, Tryggheten i vattnet, fångar informanternas upplevelser och känslor kring att 

befinna sig i vattnet. Upplevelsen av vattnet som befriande förändras och påverkas beroende 

på den sociala kontexten. Separatistiska badtider är ett sätt att arbeta för att göra platser 

tillgängliga för vissa grupper av människor för specefika tillfällen, men det är inte ett 

långsiktigt arbete som kommer förhandla med dominerande diskurser.  

Avslutningsvis diskuteras vad som huvudsakligen har framkommit i de olika kapitlen. Jag 

redogör för mina slutsatser som grundar sig i informanternas upplevelse av sin verklighet, där 

den kroppsliga upplevelsen av badhus ännu en gång påpekas vara en känsliga plats för 

normbrytande kroppar.   
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