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Recensioner

Doktoravhandlingar i sociologi

kamilla Peuravaara, ”Som en vanlig tjej”: Föreställningar om kropp, 
funktionalitet och femininitet. uppsala: uppsala universitet, 2015 

Kamilla Peuravaaras doktorsavhandling skildrar subjektiva erfarenheter och upple-
velser av kropp och femininitet hos unga kvinnor som kategoriserats med intellek-
tuell funktionsnedsättning . Avhandlingen synliggör och problematiserar hur sociala 
föreställningar om normalitet kopplade till kropp och femininitet konstrueras . Teo-
retiskt hämtar Peuravaara inspiration, begrepp och teorier från fyra olika forsknings-
fält; feministisk forskning, ungdomsforskning kroppssociologi och disability studies . 
Intressant nog har inget av dessa fält i någon större utsträckning uppmärksammat 
unga kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning . Avhandlingen utgår från tre 
teoretiska perspektiv. Det första utgörs av ett intersektionellt perspektiv med fokus 
på hur de tre maktordningarna funktionalitet, genus och ålder samverkar . Även om 
maktordningarna betraktas som likvärdiga ligger tyngdpunkten emellertid på de två 
första . Det andra utgörs av ett maktperspektiv som bland annat lyfter fram hur mak-
tordningarna bidrar till att skapa inkludering och exkludering och slutligen applice-
ras ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som tar hänsyn till materiella dimensioner .

Normalitet(er), funktionalitet och normativ femininitet utgör avhandlingens tre 
centrala analytiska begrepp . Normalitet, ses som ett överordnat begrepp som, knyter 
samman kropp och femininitet genom föreställningar om hur en kropp som tillskri-
vits genus, funktionalitet och ålder ska se ut och vara, men också vad som förstås som 
avvikande . Normen utgörs av kvinnor som studerar på den ordinarie gymnasiesko-
lan och deras sätt att klä sig, tala och röra sig i skolan, något de unga kvinnorna i stu-
dien på olika sätt förhåller sig till, förhandlar och gör motstånd mot . Funktionalitet 
synliggör normer kring den ideala och funktionsdugliga kroppen och betraktas i av-
handlingen som något som ”görs” . Peuravaara har valt att utgå från begreppet funk-
tionalitet istället för funktionsnedsättning/funktionshinder då det ses som ett vidare 
begrepp som kan innefatta ”alla” . Funktionalitet är också tätt kopplat till begreppet 
normativ femininitet som används för att analysera de unga kvinnornas erfarenheter 
och upplevelser av normer kring femininitet och de förhandlingar som sker .

Metodologiskt är Peuravaara inspirerad av deltagarbaserad forskning och har i sju 
månader följt en redan existerande ”tjejgrupp” som studerar vid en gymnasiesärskola . 
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Datamaterialet baseras på både fokusgrupps- och semistrukturerade individuella in-
tervjuer samt fältanteckningar som analyseras utifrån tematisk analys . De unga kvin-
norna deltog i utformandet av intervjuteman och frågeställningar bland annat genom 
att välja ut och reflektera kring bilder hämtade från tidningar de själva läser . De fick 
också reflektera kring sin fysiska miljö och göra kartor över hur de förflyttar sig . De 
egna erfarenheterna av att arbeta med deltagarbaserad forskning utgör också utgångs-
punkt för en kritisk och problematiserande diskussion kring metodologiska och etiska 
aspekter som återfinns i en av avhandlingens artiklar .

Avhandlingen består av en sammanfattande kappa och fyra artiklar, som alla är 
ensamförfattade och publicerade . I den första artikeln, publicerad i ”Disability and 
Society”, appliceras ett teoretiskt perspektiv på den sociala kroppen . Artikeln visar 
hur olika sätt att konstruera kroppen är relaterade till uppfattningar om normalitet 
och betonar behovet av att utgå från ett intersektionellt perspektiv . Den andra arti-
keln som i huvudsak är empirisk beskriver de unga kvinnornas strategier för att kon-
struera sig själva som trendiga unga kvinnor och illustrerar de förhandlingar som sker 
kring normalitet vad gäller kropp, femininitet och ålder . Strategierna visar de unga 
kvinnornas försök att både sticka ut och smälta in, såväl som att göra motstånd mot 
och problematisera snäva gränser mellan föreställningar om maskulinitet och femini-
nitet . Artikeln är publicerad i den tvärvetenskapliga antologin ”Invisible Girl” . Erfa-
renheter av att bemötas med granskande och kritiska blickar står i fokus i den tredje 
artikeln som återfinns i ”International Review of Sociology” . Här utgår Peuravaara 
från ett normkritiskt och ett queerfenomenologiskt perspektiv som betonar de rela-
tionella aspekterna av hur kroppar konstrueras i interaktion med platsen och med an-
dras kroppar . Begreppet ”staring” används för att analysera de kritiska blickar som de 
unga kvinnorna erfar i skolmiljön . Ett annat centralt begrepp i artikeln är ”ableist en-
vironments” som här främst relaterar till skolkorridoren och bussen till och från sko-
lan, vilka utgör riskfyllda transportsträckor där de unga kvinnorna upplever att stir-
randet sker, något som ger upphov till olika känslor såväl som motståndsstrategier hos 
de unga kvinnorna . Den fjärde och avslutande artikeln, publicerad i ”Scandinavian 
Journal of Disability Research”, kan ses som ett bidrag till en kritisk metoddiskussion 
kring den typ av forskningssamarbete som lyfts fram via deltagarbaserad och eman-
cipatorisk forskning inom funktionshinderforskningen . Med utgångspunkt i erfaren-
heter från den egna studien reflekterar Peuravaara kring några forskningsetiska och 
metodologiska dilemman som uppkommit under forskningsprocessens olika faser . 
Artikeln konstaterar att deltagarbaserad forskning fortsatt behöver diskuteras, inte 
minst i relation till frågor kring på vems villkor deltagande sker och vem som har rätt 
att definiera emancipatorisk forskning .

Sammantaget är det en välskriven och väl sammanhållen avhandlingen där det 
komplexa samspelet mellan de olika maktordningarna genus, ålder och funktionalitet 
löper som en röd tråd genom alla artiklar . Funktionalitet lyfts särskilt fram som en 
viktig maktordning att integrera också i framtida intersektionella analyser . Peuravaa-
ra har med ett kreativt angreppssätt provat olika metoder för att göra de unga kvin-
norna delaktiga, vilket har bidragit till både intressant empiri och ett reflekterande 
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förhållningsätt kring etiska och metodologiska frågor . Avhandlingens strävan att in-
kludera och kombinera olika forskningsfält, perspektiv och begrepp är ett både ambi-
tiöst och fruktbart upplägg, men inte en helt enkel uppgift och de teoretiska delarna 
hade i vissa stycken vunnit på att fördjupas något . ”Som en vanlig tjej” väcker frågor 
och reflektioner kring föreställningar om normalitet relaterat till kropp och femini-
nitet i en gymnasiesärskolekontext, vilket öppnar för vidare forskning inom ett ännu 
relativt outforskat område . Den utgör ett värdefullt bidrag till såväl det sociologiska 
som de övriga forskningsfält den anknyter till . Det är en avhandling som är väl värd 
att läsa även för olika praktiker, inte minst inom skolans värld, då den visar hur cen-
tral skolkontexten är för de unga kvinnornas erfarenheter och upplevelser av att vara 
”som en vanlig tjej” .

Carita Bengs, fakultetsopponent, Umeå Universitet 

övriga recensioner

lars-erik berg, Personlighetens socialitet: En berättelse om Jaget, Duet 
och Miget. lund: Studentlitteratur, 2015

I denna neo-Meadianska framställning driver Lars-Erik Berg två huvudsakliga spår . 
1) Att det sociala sammanhanget föregår individen, alltså att det är genom sociali-
tet som individualitet uppstår . 2) Att socialitet är något som inte enbart ska förklaras 
utan också är något som förklarar utveckling av exempelvis identitet och personlig-
het . I sin framställning väver Berg samman senare års teoretiska arbete med tidigare 
dito . Resultatet blir ett ramverk som betonar kognitiva och biologiska förutsättningar 
likaväl som emergens och dialektik vid förståelse av personlighetens socialitet . Genom 
sin framställning vill Berg reda ut de olika tolkningar som finns av G .H . Meads teori 
om Jaget, Miget och rollövertagande . Tills sin hjälp har han andra teoretiker såsom 
Piaget, Hegel, Asplund och Gadamer . Han blandar upp teorierna med exempel från 
bland andra Leif G .W . Perssons biografi, K .G . Hammars arbete, narcissism, och ut-
rotningslägren under Andra Världskriget .

I introduktionskapitlet framgår att boken har det övergripande syftet ”att se den 
mänskliga socialiteten i dess olika former som en med det centrala nervsystemet sam-
verkande egen kraft vad gäller mänsklig personlighetsutveckling, istället för att endast 
se den som en av flera kapaciteter som nervsystemet skapar” (s . 9) . Härifrån utveck-
las fyra delsyften . Det första handlar om att utveckla socialpsykologins kreativa kär-
na . Som ett andra delsyfte vill Berg stimulera till tvärvetenskapliga ansatser mellan 
socialpsykologi, neurologi och kognitionsvetenskap . Det tredje delsyftet innefattar 
en precisering i innebörden av Meads begrepp Jaget och Miget . Det fjärde delsyftet 




