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En teoretisk ingång till fenomenologiska,  
feministiska studier av kropp och rum

Den följande framställningen syftar till att kombinera den arkitekturfenomenologi 
som utvecklats av Dag Österberg med feministisk teori. Diskussionen är en del av det 
avhandlingsprojekt jag arbetar med och som med utgångspunkt i intervjuer analyse-
rar enboende kvinnors upplevelser och erfarenheter av att leva i små lägenheter.

Den fenomenologiska grunden
Eftersom fenomenologin kan sägas utgöras av ett månggrenat metod- och teoriträd 
kan det vara på sin plats att nämna att min undersökning närmast kan sägas hänga 
från den gren som introducerades av Merleau-Ponty. Enligt Bengtsson (2001: 75 f.f) 
var Merleau-Ponty den första filosofen som ifrågasatte uppdelningen mellan kropp 
och själ. I stället för att separera de två och studera dem enskilt utgick Merleau-Ponty 
från den levda kroppen för att i stället se människan som både kropp och intellekt, 
subjekt och objekt i en ständig cirkulär rörelse. På grund av det konstant cirkulära 
kretsloppet går inte dessa enheter att särskilja från varandra utan måste studeras som 
en helhet. 

För att illustrera detta använder Merleau-Ponty den kända betraktelsen om krop-
pens vänstra hand som sträcker sig efter kroppens högra hand. När den vänstra han-
den sträcker sig efter den högra är den vänstra handen subjekt medan den högra är 
objekt, men i det ögonblick då den högra handen berörs kommer den att upphöra att 
vara objekt och istället bli det upplevande kännande subjektet medan den vänstra har 
reduceras till objekt. Merleau-Ponty skiljer på subjekt och ting och menar att krop-
pen inte kan reduceras till ett objekt vilket som helst (tex en planta eller en fåtölj) som 
är i tid och rum. Istället är tingen, tiden och rummet till för subjektet att förhålla sig 
till och att använda. Alla ting och fysiska miljöer inkorporeras således i kroppen ge-
nom vardagens praktiker, vi vet till exempel att vi kan gå igenom en dörrpost utan 
att först mäta den och vi använder ting som käppar och bilar som en förlängning av 
våra egna kroppar. 

Østerbergs utveckling av relationen mellan arkitektur och subjekt
Sociologen Dag Østerberg (2000: 29) refererar inte till Merleau-Ponty i sin bok ”sta-
dens illusioner” utan utvecklar istället en fenomenologisk analys från, framförallt Sar-
tre, när han studerar – eller snarare betraktar – Oslo från ett första-person-perspek-
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tiv. Genom att introducera begreppet sociomateria försöker Østerberg göra en syntes 
av arkitekturhistoria och ett traditionellt sociologiskt klassbegrepp. Detta vävs sam-
man med tolkningar av den materiella omgivningen som till exempel marken man 
går på och fenomenologiska aspekter som smak, lukt, känsel och upplevelser (Øster-
berg, 2000: 9). 

Med begreppet sociomateria visar Østerberg i likhet med Merleau-Ponty att om-
givningen, det vill säga materialiteten, inte kan separeras från individers vardagser-
farenheter. Materialiteten bestämmer inte över oss men får absolut inte förstås som 
något dött. I stället är all materialitet bärare av olika symboler som vi tolkar med ut-
gångspunkt från vår livshistoria och klassbakgrund. Världen kan därför sägas vara ett 
fält av sociomateriell handling.

Østerberg (2000: 30) utvecklar begreppet sociomateria från Sartres teorier om re-
lationen mellan individuella handlingar och hur dessa relaterar till frihet. Grundtan-
ken är att vi föds till världen med vissa attribut och egenskaper som vi försöker använ-
da enligt bästa förmåga. Detta är vårt vara-i-världen som vi inte kan komma undan. 
Den fenomenologiska termen som oftast används för att beskriva denna relation är 
intentionalitet, en term som först användes av Husserl och som är ett försök att be-
skriva relationen mellan subjektet och världen. Subjektets medvetande är alltid riktat 
mot objektet, det vill säga vårt medvetande är alltid ett medvetande om världen som 
vi lever i. Hur vi förstår och tolkar olika objekt är baserat på erfarenheter. Att förhålla 
sig till en möbel i sitt hem (till exempel sängen) är därför baserat på våra erfarenheter 
av vad en säng är och de aktiviteter som oftast förknippas med den. På samma sätt vet 
subjektet att is är kallt utan att behöva röra vid is. Medvetandet är alltså ingenting i sig 
själv utan en ständig transcendens som visar sig för subjektet som medvetande. Detta 
innebär att upplevelsen är medvetandets grundbult och det är genom erfarenhet som 
världen blir tillgänglig för oss (Bengtsson, 2001: 27 f.f.). Østeterberg (2000: 30) ana-
lyserar arkitekturen i samma anda och menar att den ”talar” till oss, eller med andra 
ord att arkitekturen speglas genom den egna erfarenheten. Detta innebär dock inte 
att människan är determinerad av sin situation. Val och praktiker avgör också hur vi 
hanterar olika situationer. 

Projekt och Fakticitet: sociomateriens determinanter
Sartre använder termerna projekt och fakticitet för att beskriva relationen (intentiona-
liteteten) mellan självet och andra. Projektet utgörs av våra handlingar och praktiker, 
som i sin tur karaktäriseras av vårt vara-i-världen. Fakticiteten är projektets begräns-
ningar eller ramar, vilka kan vara kroppsliga, psykologiska, materiella, geografiska 
osv (Østerberg, 1988). Med hjälp av detta begreppspar utvecklar Østerberg sin teori 
om sociomaterialitet. 

Även om Østerberg upprepade gånger argumenterar mot att den materiella miljön 
bestämmer, eller avgör projektets öde, utan att den snarare återspeglar och reflekterar 
tillbaka till subjektet, ges ändå exempel på platser som är krävande och platser som 
erbjuder avlastning. Det märkliga är att Østerberg lämnar Sartres alienerade teorier 



när han beskriver platser som erbjuder avlastning och vänder sig stället till Durkheims 
teorier om kollektivt medvetande och neo-Marxistiska teorier om Homo Ludens (den 
lekande människan) (Østerberg, 2000: 11 f.). Erfarenheten från en boulevard i Pa-
ris är ett exempel på en avlastande plats och beskrivs som en lustfylld upplevelse som 
nästan är utomkroppslig. Exempel på andra avlastande situationer, eller ’sociala orgi-
er’ är konserter, sportevenemang eller den totala anonymitet som kaféer eller restau-
ranger kan erbjuda (Østerberg, 2000: 102 f.f.). Exempel på krävande platser är den 
anemiska tunnelbanan som saknar både regler och riktning (Østerberg, 2000: 14) 
och all typ av meningslös väntan, till exempel trafikköer, som beskrivs som en sorts 
fakticitet som hämmar projektet. Då Østerbergs analys nästan uteslutande fokuserar 
på staden1 kommer jag senare i avhandlingen att diskutera hur begreppen kan använ-
das i lägenhetsstudien. 

Trots att Østerbergs teori om sociomateria är mycket intressant har den sina up-
penbara begränsningar. Det saknas till exempel självreflexion över den specifika sub-
jektsposition och situation som Østerberg som manlig akademiker innehar. Kroppen 
som projekt och fakticitet finns implicit i Østerbergs arbete men den kroppsliga för-
ståelsen begränsas till födelseplats (Oslo) och klassbakgrund. Den faktiska materiella 
kroppen nämns endast flyktigt (Østerberg, 2000: se sid. 31, 67, 80) och den kvinnliga 
kroppen är totalt frånvarande i analysen. Av denna anledning anser jag att det är vik-
tigt att komplettera Østerbergs teori med feministiska teorier om kroppen.  

Feminism rum och fenomenologi 
Feministisk rumsforskning förknippas främst med en poststrukturalistisk ansats (se 
t.ex. Massey, 2005; McDowell, 1999). Tid, rum och kropp förstås som ett pågående 
konstruerande i konstant rörelse och anses hänga ihop på en abstrakt men också en 
konkret nivå. Detta innebär att rummet ses som en skala där kroppen är den minsta 
skalnivån och globala nätverk den högsta. Dessa nivåer hänger således ihop på ett sätt 
som gör att de olika nivåerna inte kan studeras enskilt. Rörelser och livsbanor är även 
närvarande i Østerbergs (2000) analys men då Østerberg fokuserar på materialiteten 
accentueras tröghet i rörelsen snarare än den konstanta farten, något jag tror kommer 
att vara användbart även i min studie. 

Det finns även intressanta poststrukturalistiska feministiska och queera tolkningar 
av arkitektur (Bonnevier, 2007; Colomina, 1992). Här står det arkitektoniska språket 
i centrum och byggnaders interiör och exteriör tolkas ur ett historiskt och konstnär-
ligt maktperspektiv. Trots att dessa exempel är inspirerande och viktiga teoretiska bi-
drag väljer jag ändå att luta mig mot Østerbergs arkitekturfenomenologi i en kombi-
nation med en feministisk fenomenologisk teori då min studie utgörs av intervjuma-
terial. Det är dock viktigt att poängtera att den feministiska fenomenologin har en del 
likheter med den poststrukturalistiska feminismen men också väsentliga skillnader. 

Jag kommer att använda mig av Toril Mois (1997: 95) problematiserande av vad 
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det innebär att vara kvinna, eller att ha en kvinnlig kropp. Definitionen av den kvinn-
liga kroppen som situation hämtas från de Beauvoir men den mejslas också fram som 
en kritik av den poststrukturalistiska kritiken mot distinktionen mellan kön och ge-
nus, som enligt Moi endast resulterar i följande improduktiva cirkelresonemang: Den 
poststrukturalistiska kritiken av att biologin utgör grunden för sociala normer, age-
rande och värderingar resulterar i att det inte kan existera biologiska fakta bortom so-
ciala normer och skilda samhällskontexter. Detta skulle således i förlängningen inne-
bära att om den kvinnliga biologin erkändes skulle den utgöra ett bevis för att rätt-
färdiga sociala skillnader. Moi menar att resonemangen om att biologin är diskursiv, 
eller fördiskursiv i praktiken resulterar i ett förnekande av biologi. Det problematiska 
med förnekandet är att de poststrukturalistiska teorierna aldrig kan användas konkret 
utan endast mynnar ut i abstraherade teorier. Istället använder sig Moi (1997: 94) av 
de Beauvoirs tolkning av kroppens betydelse och menar att kroppen i sig varken avgör 
sociala strukturer eller individuella val men att den ändå har en betydelse för vilket 
projekt som blir möjligt för individen och att det endast är genom kroppen som värl-
den blir begriplig för oss. Förenklat skulle detta innebära att ett erkännande av det 
Moi kallar biologiska fakta; det vill säga den kvinnliga kroppen; inte leder till en es-
sensialistisk förståelse av kön. Det vill säga, att utgå från en biologisk kropp står inte i 
motsättning till att förkasta att dessa skillnader skulle utmynna i eller rättfärdiga so-
ciala skillnader och orättvisor.

Filosofen Elizabeth Grosz hävdar att det kan vara en omöjlighet att kombinera 
en poststrukturalistisk kropp och en levd fenomenologisk kropp på ett harmoniskt 
sätt (Grosz, 1995: 33 f.f.) men det är ändå denna balansakt som Grosz ägnar sig åt i 
många av sina arbeten. Detta gör hennes teorier extremt flexibla även om de ofta kan 
te sig allt för abstraherade och ibland svåra att konkretisera. Detta kan kanske förklara 
varför Grosz har anklagats för att vara poststrukturalist då de abstraherade analyserna 
av kroppen resulterar i att kroppen förstås som ett epistemologiskt ting snarare än en 
ontologiskt existens (Listerborn, 2007: 38 f.f.). Trots kritiken blir ändå Grosz intres-
sant för studien då teorin utgår från subjektiviteten och ger kroppen en ‘rums-tempo-
ral lokalisering’, detta har två innebörder: 1) Kroppen tolkas av andra subjekt vilket i 
sin tur påverkar subjektet på olika sätt. 2) Tid och rum kan endast tolkas genom det 
korporeala Grosz (1995: 84). Istället för den descartesiska uppdelningen av subjektet 
i kropp och intellekt som Merlau-Ponty problematiserade genom cirkulariteten talar 
Grosz (1995) om subjektet som en korporealitet, bestående av våra kroppsliga organ; 
kött och ben som inte kan separeras eller tolkas separat från intellekt och tidigare livs-
erfarenheter. Genom subjektiviteten är kroppen i ständig förändring och är därför en 
organism i ständig förändring, vars yta erfarenheter skrivs om på. Vidare är det inte 
bara omgivningen som påverkar subjektet utan även subjektet som påverkar omgiv-
ningen (Grosz, 1992: 242 f.f).



Sammanfattande slutord
Den största skillnaden mellan Østerberg och den feministiska fenomenologin är att 
Østerbergs intentionella presentation av Oslo är rotad i intellektet snarare än i en 
kroppslig förståelse. Det är således snarare Østerbergs intellekt som talar till läsaren 
och inte den kroppsliga erfarenheten. Kritiken av avsaknaden av kroppsliga erfaren-
heter kan sägas vara ett av de viktigaste kritiska bidragen i den feministiska fenome-
nologin (Grosz, 1995: 31; Listerborn, 2007). För att problematisera upplevelser av 
rum kommer jag därför att komplettera Østerbergs rumsteorier med en feministisk 
fenomenologisk förståelse av att upplevelsen av rummet är intimt förbunden inte bara 
med erfarenheter utan även med könsspecifika kroppsliga erfarenheter. Genom att 
använda mig av teorierna som presenteras i detta papper hoppas jag kunna göra en fe-
ministisk sociomateriell analys av upplevelsen av att bo på en liten yta.
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