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of fashion, and that they are at the same time expressions of different marks of
resistance.                                                                          

Risky Transitions in an Ableist Environment: The Experience of Frequent Critical Looks
presents an exemplification of social construction of the body by focusing on critical looks. The
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Reflections on Collaborative Research: to What Extent, and on Whose Terms? discusses
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categorization of disability as well as participation.
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Tack  

Att skriva en avhandling kan ofta upplevas som ett ensamt arbete som både 
präglas av känslor av glädje – då t.ex. en artikel publiceras – och vånda när 
skrivkramp och osäkerhet infinner sig. Men under denna tid har jag varit 
långt ifrån ensam. Ni är många som på olika sätt har bidragit till att det till 
slut blev en avhandling. Allra först vill jag tacka de tolv unga kvinnor som så 
generöst har delat med sig av sin tid, sina erfarenheter och upplevelser till 
mig. Ni har lärt mig så mycket! Därefter vill jag tacka Karin Barron och 
Tora Holmberg som handlett mig genom arbetet. Karin, du har handlett mig 
från min första dag på forskarutbildningen. Tack för att du har delat med dig 
av all din kunskap. Tack även för att du har stått stadig som en fura när min 
doktorandtillvaro ibland har svajat och för att du aldrig har slutat tro på mig 
(och på att det skulle bli en avhandling) alla de gånger jag tvekat.  Tack Tora 
för att du ville bli min handledare under en mycket hektisk period i avhand-
lingsarbetet med två artiklar som skulle revideras och ett kommande slutse-
minarium. Tack för att du så generöst har delat med dig av din tid och kun-
skap. Tack till er båda för att ni har väglett mig i konsten att skriva publice-
ringsbara artiklar. Och tack för att ni har stått ut med (vad som lite fint kan 
beskrivas som) mitt tidvis kreativa kaos. Det är tack vare er som det blev en 
avhandling! Jag vill även tacka Elisabet Näsman som var min bihandledare 
under de första två åren på forskarutbildningen. Tack för att du även efter 
detta har intresserat dig av mitt avhandlingsarbete och uppmuntrat mig att 
skriva klart. Tack till min dubbelläsare Rafael Lindqvist för att du med dina 
konstruktiva och konkreta kommentarer bidragit till mitt slutförande av arbe-
tet med avhandlingen. Jag vill även tacka Denise Malmberg för att du intro-
ducerade detta spännande forskningsfält för mig och för att du uppmuntrade 
mig att söka till forskarutbildningen.  

Ni är många vid sociologiska institutionen i Uppsala som har bidragit 
med fruktbara kommentarer till artiklarna och ”kappan” och också hjälp med 
praktiska frågor kring doktorandanställningen. Jag vill framförallt tacka: 
Patrik Aspers, Hedda Ekervald, Bo Lewin, Orlando Mella (vila i frid), Mår-
ten Söder, Sandra Torres och Kerstin Rathsman.  

Tack Helen Ekstam för ditt gedigna arbete som opponent på mitt halv-
vägsseminarium. Tack även för dina peppande ord i slutskrivningsfasen som 
fick mig att fokusera på det mest väsentliga i avhandlingsskrivandet och att 
orka skriva klart. Tack Hanna Bertilsdotter och Katharina Wesolowski för 
era givande kommentarer både vad gäller teori och metod på mitt slutsemi-
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narium. Jag vill även tacka samtliga deltagare i före detta genusseminariet 
för trevliga diskussioner och givande synpunkter på de artikelutkast som jag 
har lagt fram. Ett särskilt tack till Keith Pringle för dina kommentarer på ett 
utkast till artikeln ”Theorizing the Body”, Kalle Berggren för dina kommen-
tarer på ett utkast till artikeln ”Negotiating Normality” och Ulrika Wernesjö 
för dina kommentarer på ett utkast till artikeln ”Reflections on Collaborative 
Research”. Jag vill även tacka Stina Fernqvist, Clara Iversen och Anne-Sofie 
Nyström för givande kommentarer på dessa artikelutkast.  

Jag vill även tacka Karen Williams för språkgranskning av artiklarna och 
för att du alltid har ett trevligt bemötande. Tack även till mina vänner Re-
becca Asplund (f.d Lindh), Vanna Nordling och Leif Svensson för att ni har 
orkat läsa utkast till avhandlingen och för hjälp med språkliga korrigeringar i 
olika versioner av avhandlingsmanuset och för givande kommentarer på 
innehållet.  

Arbetet med avhandlingen hade inte blivit detsamma utan en kompetent 
administrativ personal som varit snabbt behjälplig vid datakrångel eller 
andra administrativa frågor. Ett stort tack till Emma Hansen Dahlqvist, An-
ders Hökback, Margareta Mårtensson, Helena Olsson, Ulrika Söderlind och 
Katriina Östensson. 

Under doktorandtiden så har vi nog alla förebilder i den ”akademiska 
världen”. Rosemarie Garland-Thompson, your research has been such an 
inspiration for me during my work! Thank you for fruitful literature tips and 
for telling me that my study was interesting in a time period when I needed it 
the most.  

Tusen tack till alla fina trevliga doktorandkollegor under dessa år. Ett sär-
skilt stort tack till Lisa Salmonsson och Ulrika Wernesjö (igen!), mina bästa 
rumskompisar under doktorandtidens första år. Jag är så glad för att det var 
med er som jag började forskarutbildningen. Ulrika, det finns ingen som kan 
vara så stöttande som du. När du säger att det löser sig så känner man det på 
riktigt. Ett stort tack för all hjälp i slutskrivningsfasen! Under slutskrivnings-
fasen fick jag äran att ha rummet bredvid Marie Flinkfeldt. Tack för att ditt 
rum alltid har varit öppet och välkomnande. Jag vill även tacka Kalle Berg-
gren (igen!), Hedvig Gröndahl, Serine Gunnarsson, Kitty Lassinantti, Lena 
Sohl, Mikael Svensson, Magdalena Vieira, och Erika Willander för givande 
diskussioner och pepp under dessa år.  

När avhandlingen äntligen är klar är det lockande att försöka illustrera en 
del av innehållet i bild. Tack Mark Harris för att du har tagit bilden till om-
slaget. Ett stort tack till Saska Björk (som inte är någon av deltagarna i av-
handlingen och inte har en intellektuell funktionsnedsättning) för att du ville 
ställa upp som modell för avhandlingens framsida, för att du, som du själv 
sa, ”gärna var ansiktet utåt för de unga kvinnorna i studien”. 

Tack mina underbara vänner för att ni alltid finns där och har påmint mig 
om att det finns ett liv utanför avhandlingen. Jag hoppas att vi kommer 
kunna ses oftare nu: Jenny Gagnér för att du har ringt mig varje dag och 
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ringer igen om jag inte svarar, för kloka samtal, stöd och galna skratt. Kamal 
Abdulwasie för att du påminner mig om vem jag ”var” innan doktorandti-
den. Rebecca Asplund (f.d. Lindh), jag saknar dig så mycket i mitt vardag-
liga liv! Tack även till alla stallkamrater under dessa år för att ni har pratat 
häst med mig. Ni har gett mig en plats att landa på, där avhandlingsskrivan-
det inte har någon betydelse. Ett särskilt stort tack till Josefin Eriksson som 
har varit min (eller ja, mina hästars) boxgranne under många år. Tack också 
till Eva Schönning för underbart feministsnack mellan ridturerna (jag saknar 
dig i stallet!).  

Tack Freyr för härliga ridupplevelser men framförallt för att du lär mig att 
vara i nuet. Tack till Simba som spinnande har följt avhandlingsskrivandet 
under alla dessa år med tveklöst största intresse.  

Tack Cristian Cifuentes, du vet hur mycket du har betytt för mig under 
dessa år – utan dig ingen avhandling! Tack min kloka, fina dotter Esmeralda 
som har varit med mig från min första dag som doktorand (om än den första 
tiden i magen). Jag vet att du är besviken över att ”boken” handlar om tjejer 
och inte om hästar. Men trots detta har du peppat mig att skriva klart: 
”Mamma skriv fort och inte mer än du behöver”. Nu är boken äntligen klar 
och jag ser fram emot att få vara din mamma utan att samtidigt också vara 
doktorand.  

Tack mina ”superwomansystrar” Ingegerd och Kristina för att ni stöttar 
mig i det jag gör men framförallt för att ni tycker om mig för den jag ”är” – 
oavsett vad jag gör. Tack min kära bror Nicklas för att du alltid har upp-
muntrat mig att göra det jag vill. Tack min kloka pappa Gösta för att du på-
minner mig om att alltid tro på mig själv oavsett om det handlar om att rida 
in unga vildhästar på Island eller att skriva en avhandling. Nu när avhand-
lingen äntligen är klar ska jag bli bättre på att komma hem (jag kan omöjligt 
bli sämre på det). Sist, men inte minst, tack kära mamma Kerstin för att du 
varit min allra största hejarklack under en viktig del av mitt liv. I ditt säll-
skap var det ingen som kände sig onormal – alla var lika mycket värda och 
synliggjorda av dig. Alltid älskad och saknad. Denna bok är till dig. Vila i 
frid. 
 

            Kamilla Peuravaara 
Uppsala, april 2015 
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Inledning 

Jag minns när jag promenerade längs skolans korridor tillsammans med 
Cheydan.1 Vi går jämsides längs korridoren och småpratar, passerar matsalen 
och cafeterian. I cafeterian sitter några ”deltagare” från ”tjejgruppen”, men de 
tittar inte på oss, och Cheydan tittar åt ett annat håll och pratar med några 
elever från de så kallade ordinarie gymnasieklasserna, som säljer T-shirtar 
med skolans logga på. Jag säger till Cheydan ”där sitter ju Emma och Lisa”, 
men jag tror inte att Cheydan hör mig. Jag får i alla fall inget svar. Cheydan 
och de unga kvinnorna från ”tjejgruppen” i cafeterian hälsar inte på varandra 
– de noterar varandra men de ser inte varandra. För mig var det en speciell 
upplevelse eftersom de verkar vara goda kamrater i klassrummet, där de pra-
tar och skrattar med varandra. I skolans korridorer däremot verkar de inte 
vilja förknippas med varandra. 

Detta är ett utdrag ur fältanteckningar från min kvalitativa studie om unga 
kvinnor i åldrarna 17-20, som kategoriserats med intellektuell funktionsned-
sättning och studerar vid en gymnasiesärskola. Det är kvinnor som jag har 
fått göra forskning ”tillsammans med” där frågor om hur det är att vara ung 
kvinna idag och specifikt frågor som berör kropp och femininitet2 har varit 
centrala. Ovanstående händelse utspelar sig i gymnasieskolans korridorer på 
den skolan där fältarbetet för denna avhandling gjordes. Det är en episod 
som illustrerar en sekvens från vardagslivet som ung kvinna idag, på väg 
från en punkt till en annan. Men det är även ett tillfälle som fångar hur kropp 
och femininitet görs i vissa sammanhang, eftersom det är en ung kvinna som 
färdas och agerar i ovanstående exempel. Hur blir man ”som en vanlig tjej”? 
Och hur gör man motstånd mot normativa föreställningar om femininitet? 
Vad har kroppen för betydelse i görandet av femininitet och hur görs kroppar 
synliga, både för sig själv och för andra, som ”normala” eller avvikande? 
Det är dessa frågor som jag har intresserat mig för och kommer att diskutera 
i denna avhandling. Framförallt analyseras hur kropp och femininitet kon-
strueras i samspelet mellan genus3, funktionalitet och ålder, där sociala före-
ställningar om normalitet är centralt för hur detta görs.  

 

                                 
1 Samtliga namn på de unga kvinnorna i avhandlingen är fiktiva. 
2 I intervjuerna har begreppet kvinnlighet används av både mig och de unga kvinnorna. 
Kvinnlighet och femininitet används synonymt i avhandlingen.  
3 Kön och genus används synonymt i avhandlingen, dvs. hur sociala föreställningar om vad 
som anses manligt och kvinnligt påverkar könskonstruktioner.  
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Begreppet funktionalitet används i denna avhandling eftersom ”alla” kan 
tillskrivas det (till skillnad från exempelvis funktionshinder som bara inne-
fattar vissa individer) likväl som att ”alla” kan tillskrivas genus och ålder. 
Genus innebär sociala föreställningar, tankar, och praktiker om kvinnor och 
män, manligt och kvinnligt. Att förstå genus innebär att man försöker sudda 
ut denna dualistiska uppdelning av kön/kropp - genus (Hirdman 2001, s. 14).  

Begreppet genus är också behändigt att ha för att både förstå och kunna dis-
kutera utsträcktheten, dvs. att genus är något som häftar inte bara vid krop-
par, utan vid allt: tankarna om manligt/kvinnligt, man/kvinna genomsyrar 
världen omkring oss och fyller platser, situationer, tyg, mat, politik, arbete 
(ibid., 16).  

Avhandlingens övergripande problemställning är hur kropp och femininitet 
konstrueras med utgångspunkt i de unga kvinnornas erfarenheter och upple-
velser. Det är en sociologisk avhandling som kombinerar funktionalitet och 
genus och följaktligen hämtar inspiration från olika forskningsfält, såsom 
feministisk forskning, ungdomsforskning med genusperspektiv, kroppssocio-
logi och disability studies4. Vikten av att kombinera ett flertal perspektiv kan 
även förstås utifrån en vanligt återkommande fråga som jag fått under forsk-
ningsprocessen: Varför är det relevant att studera unga kvinnor med intellek-
tuell funktionsnedsättning i relation till min övergripande problemställning? 
Jag kunde inte riktigt förstå varför det inte skulle vara relevant. Ett centralt 
problem inom feministisk forskning sedan en tid tillbaka är unga kvinnor 
som en särskilt utsatt grupp i samhället och det har speciellt relaterats till 
föreställningar om femininitet och kroppsliga skönhetsideal där bl.a. den 
smala och nätta kvinnokroppen fungerar som norm. Det har i denna tidigare 
forskning beskrivits att dessa föreställningar kan leda till materiella konse-
kvenser för unga kvinnor i form av exempelvis ätstörningar och andra for-
mer av kroppskontrolltekniker (Bartky 1990, Bengs 2000, Björk 1999, 
Bordo 1998, Brook 1999, Frost 2001, Meurling 2003). Vuxna kvinnor med 
intellektuell funktionsnedsättning har i viss mån uppmärksammats inom 
forskning som berör upplevelser av den egna kroppen, skönhetsideal och 
utseendenormer (Barron 2002, McCarthy 1998). Men unga kvinnor med 
intellektuell funktionsnedsättning är sällan explicit inkluderade i den femin-
istiska forskning som berör dessa aspekter.  Det är här som min avhandling 

                                 
4 Disability studies är en emancipatorisk forskningsinriktning som växte fram under 1900-
talet i Storbritannien och USA. Det är ett forskningsfält som utmynnar från flertal discipliner 
som fokuserar på hur funktionshinder definieras och representeras i samhället. Frågor som är 
centrala inom disability studies är exempelvis i vems intresse som forskningen görs och med 
vilka syften. Avsikten är att poängtera att forskning om personer med funktionsnedsättning, 
inom sociologi och andra forskningsfält är arenor där det på olika sätt förekommer ett funkt-
ionshinderförtryck. Ett sådant förtryck kan exempelvis urskiljas i forskningsprojektens ut-
formning, metodanvändningen, tillämpningen och framställningen av forskningsresultaten, 
forskarens värderingar m.m. (Thomas 2007, s. 161f).  
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tar vid, för att analysera dessa frågor vidare, genom att fokusera på unga 
kvinnor (som i sig är en ”grupp”, liksom andra, som anses utsatta för att 
införliva kroppsliga skönhetsideal) med intellektuell funktionsnedsättning, 
dvs. kvinnor som tidigare inte har fått bidra med subjektiva erfarenheter och 
upplevelser till forskning som berör frågor om kropp och femininitet. Tidi-
gare forskning har belyst att kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning 
inte alltid ses som kvinnor (Barron 2008, Johnson och Traustadóttir 2000). 
Jag menar att dessa unga kvinnor även i viss mån framställts som okropps-
liga - med undantag för när det gäller möjliga sexuella och fysiska övergrepp 
- eftersom de sällan har inkluderats i tidigare forskning som inriktar sig på 
kroppsideal och femininitetsnormer. 

I ett historiskt perspektiv benämndes kvinnor med intellektuell funktions-
nedsättning som ”sinnesslöa” och ”imbecilla”. Deras kroppar utsattes för 
kontroll och de kontrollerades också som enskilda personer. De förknippades 
med myter som hävdade att de både var översexuella och asexuella (Engwall 
2000). De ansågs vara avvikande och ointelligenta, och sorterades ut p.g.a. 
sociala orsaker. Det var främst fattiga kvinnor från arbetarklassen, vilket 
visar hur medicinska benämningar är kopplade till tid och kontext och såle-
des är föränderliga (Ibid.). Det som vi idag benämner som intellektuell 
funktionsnedsättning behöver med andra ord nödvändigtvis inte vara det i en 
annan tid eller i en annan kontext. Kvinnor med intellektuell funktionsned-
sättning har i tidigare forskning även beskrivits som en särskilt utsatt grupp 
vad gäller risken att utsättas för sexuella och fysiska övergrepp (Engwall 
2000, Finndahl 2001, Young 2000). De har även uppmärksammats som en 
riskgrupp av samhället i stort eftersom de är både kvinnor och har en funkt-
ionsnedsättning, och olika projekt har initierats för att belysa deras särskilda 
utsatthet för våld.5  

Konstruktioner av kropp och femininitet förstås i denna avhandling ske i 
det samtida samhälle som av Zygmunt Bauman (2007) beskrivs som ett kon-
sumtionssamhälle. I ett konsumtionssamhälle blir den enskilda individen 
både varan och marknadsföraren av varan. Dessa roller upptar samma ut-
rymme, nämligen marknaden. För att individerna ska uppnå det som de ef-
tertraktar i ett konsumtionssamhälle måste de själva hela tiden bearbeta sig 
som produkter. Konsumtionssamhället kan således, enligt Bauman, förstås 
som ett samhälle där vi konstruerar våra identiteter genom konsumtion.6 
Men olika individer konstruerar inte bara identiteter genom konsumtion, 
utan även den egna kroppen och personligheten (Johansson 2006).  

Hur kropp och femininitet konstrueras i det samtida samhället studeras i 
denna avhandling genom att utgå från kvinnornas subjektiva erfarenheter 
och upplevelser. De förstås som handlande subjekt och är även i viss mån 

                                 
5 Se http://www.dubbeltutsatt.se 
6 Jag fokuserar dock inte på identitet i sig i avhandlingen, även om det i artikel I och II relate-
ras till föreställningar om kropp och femininitet. 
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delaktiga i forskningsprocessen. För att möjliggöra detta har jag inspirerats 
av riktlinjerna för så kallad deltagarbaserad forskning inom funktionshinder-
forskning. Det är ett metodologiskt förhållningssätt som poängterar vikten av 
att inkludera personer med funktionsnedsättning i forskningsprocessen och 
utgå från deras erfarenheter för att på så sätt förhoppningsvis ställa relevan-
tare frågor och kunna åstadkomma en bättre analys (se t.ex. Oliver 1990, 
Zarb 1992, Walmsley och Johnsson 2003).  

Jag inspireras även av feministiska studier där erfarenhetsbaserade under-
sökningar lyfts fram som särskilt viktiga i forskning om och med kvinnor 
med funktionsnedsättning. Detta eftersom funktionshinderforskning tidigare 
i huvudsak bestått av en mansdominerad kunskapsproduktion. I och med att 
forskningen i stället grundar sig på kvinnor med funktionsnedsättning och 
deras personliga erfarenheter utmanas den så kallade mansdominerade kun-
skapsproduktionen (Thomas 1999, s. 80).  

För att analysera de unga kvinnornas uttryckta erfarenheter och upplevel-
ser används i denna avhandling ett intersektionellt perspektiv. Intersektion-
alitet är ett perspektiv som har fått en allt större betydelse inom viss funkt-
ionshinderforskning eftersom det undviker att homogenisera grupper med 
olika funktionsnedsättningar, kön, ålder, sexualitet och etnicitet m.m. (se 
t.ex. Barron 2008, Björnsdóttir och Traustadóttir 2010, Garland-Thomson 
2004, Kristiansen 2004, Kumari Campbell 2009, Traustadóttir 2004). Jag 
analyserar hur maktordningarna funktionalitet, genus (specifikt femininitet) 
och i viss mån ålder samverkar. Men det bör betonas att det inte är helt 
okomplicerat att analysera hur maktordningar samverkar med varandra. Det 
finns en klyfta mellan teori och social verklighet och dagens teorier lyckas 
inte förklara den rådande ojämlikhetens hela kontext och verklighet (McCall 
2005, s. 47). Ålder analyseras i mindre utsträckning än funktionalitet och 
genus i denna avhandling. Även om det finns variationer som kan vara av 
betydelse vad gäller ålder hos kvinnorna analyserar jag snarare deras ”kö-
nade” åldersposition, det vill säga positionen som ungdomar/unga kvinnor. 
Detta val görs p.g.a. att ungdomstiden idag anses börja tidigare samtidigt 
som den även har förlängts p.g.a. sådana saker som samhällets förändrade 
studiekrav samt boende- och arbetsmarknadsvillkor (Rydsjö och Elf 2007, s. 
23, Öhlund 2002, s. 7). Maktordningarna förstås i denna avhandling som en 
del av samhälleliga strukturer. Maktordningarna både påverkar och påverkas 
av dessa strukturer och de skapar inkludering och exkludering på basis av 
socialt konstruerade kategorier (Lykke 2005, s. 9). Jag har således ett makt-
perspektiv i den meningen att makt är ständigt närvarande och, vilket bör 
betonas, där det finns makt finns även motmakt (Foucault 2002 [1976], s. 
103f).  

Inom funktionshinderforskning har förtryckande strukturer belysts. Dessa 
strukturer handlar om fördomar om, och diskriminering gentemot, personer 
med funktionsnedsättning. Förtrycket beskrivs som ett nätverk av föreställ-
ningar och processer som diskriminerar de som inte anses uppfylla kriterier-
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na för en kroppslig norm och en kroppslig standard, som projiceras som det 
fullt mänskliga. Detta har benämnts som ableism7 (Kumari Campbell 2009, 
Harpur 2012). I denna avhandling förstår jag dessa förtryckande strukturer 
som ”könade” eftersom sociala föreställningar om den ideala kroppen är tätt 
sammankopplat med idéer om en ideal femininitet.  

Denna avhandling har ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som tar hän-
syn till materiella dimensioner (Miller och Holstein 1993). Min utgångs-
punkt är att genus, funktionalitet och ålder är socialt konstruerade kategorier, 
som i en viss kontext tillskrivs en reell existens och därför blir verkliga till 
sina konsekvenser. Jag utgår från att det finns unga kvinnor med intellektuell 
funktionsnedsättning, dvs. som har kognitiva och andra reella svårigheter, 
och fokuserar på subjektiva erfarenheter och upplevelser av kropp och femi-
ninitet som kvinnorna konstruerar som meningsfulla eller problematiska 
(McCall 1993). Sofia, en av de unga kvinnorna i studien, beskriver sin och 
sina klasskamraters funktionsnedsättning: 

Om man bara skulle se oss på ett foto så skulle ingen märka något, men om 
de skulle komma in och umgås med oss, så tror jag fan att de skulle märka 
något.  

Sofia menar att om eleverna som studerar i de ordinarie gymnasieklasserna 
skulle umgås med dem i deras klassrum så skulle deras funktionsnedsättning 
synas, men inte annars. Klassrummet som fysisk kontext bidrar således till 
funktionsnedsättningen. De unga kvinnorna har inte bara kategoriserats med 
en funktionsnedsättning, vilket innebär att de möter föreställningar om nor-
malitet och avvikelse vad gäller funktionalitet, utan de har även kategorise-
rats som unga, vilket innebär vissa föreställningar om det i relation till ålder. 
De är dessutom kategoriserade som kvinnor, vilket gör att de möter vissa 
föreställningar om normalitet när det kommer till utseende och beteende 
baserat på normer om femininitet.  

Jag kombinerar således att studera normativa föreställningar med ett in-
tersektionellt perspektiv, vilket jag menar är fruktbart för att både belysa 
komplexiteten och föränderligheten i hur kropp och femininitet görs genom 
att utgå från de unga kvinnornas erfarenheter och upplevelser. Genom att 
studera de som, till viss del, har positionerats utanför normalitetens gränser, 

                                 
7 Ableism kan på svenska översättas till förmågism. Jag har i avhandlingen valt att använda 
begreppet ableism snarare än disablism. Disablism nämns i artikel I för att betona samhällets 
strukturer vad gäller föreställningar om normalitet i relation till kropp, femininitet och funkt-
ionalitet. Begreppet disablism syftar på funktionshinderförtryck och ett utestängande av per-
soner med funktionshinder, vilket bland annat innebär att det handlar om att studera hur funkt-
ionshinder konstrueras i och genom ojämlika relationer (Thomas 1999, s. 40). Disablism 
innebär att fokus hamnar på hur funktionshinder konstrueras. Eftersom denna avhandling inte 
studerar detta, utan snarare föreställningar om normalitet kring kropp och femininitet, är 
ableism därför ett mer passande begrepp i relation till föreställningar om den ”perfekta” krop-
pen och normativ femininitet. 
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kan normer i förhållande till kropp och femininitet förstås tydligare. Det som 
anses som normalt när det gäller utseende, kroppsrörelser och uttryck ”pas-
serar” oftast obemärkt förutom för dem som inte uppfyller rådande föreställ-
ningar om normalitet (Goffman 1963, s. 73f, Wendell 1996, s. 88).8   

Disposition 
Jag fortsätter inledningsavsnittet med att redogöra för avhandlingens syften 
och frågeställningar för att därefter beskriva kontexten där fältarbetet ge-
nomfördes, dvs. gymnasiesärskolan. Därefter följer en sammanfattning av de 
delstudier som ingår i avhandlingen. Jag fortsätter sedan med att redogöra 
för avhandlingens forskningskontext och teoretiska inramning. I detta avsnitt 
fokuserar jag på de teoretiska aspekter som är centrala för avhandlingens 
övergripande problemställning, dvs. frågor om kropp och femininitet. Jag 
hämtar här både inspiration från och deltar i en dialog med feministiska, 
intersektionella, kroppsociologiska och funktionshinderrelaterade teoretiska 
perspektiv, för att utifrån dessa rama in tre för avhandlingen centrala be-
grepp. I följande avsnitt beskrivs dessa: normalitet, funktionalitet och norma-
tiv femininitet. Sedan följer en genomgång av forskningsprocessen där jag 
presenterar ”deltagarna”, urvalet och de olika forskningsmetoderna; fokus-
gruppintervjuer inspirerade av deltagarbaserad forskning, individuella inter-
vjuer och fältanteckningar. I kappans avslutande avsnitt diskuterar jag resul-
taten utifrån konstruktioner av kropp och femininitet, samt reflekterar över 
avhandlingens bidrag, begränsningar, framtida forskning inom området och 
mina erfarenheter av kontexten där fältarbetet gjordes. 

Syfte och frågeställningar 
Jag har ovan argumenterat för att det idag till stora delar saknas sociologisk 
forskning som studerar kropp och femininitet med utgångspunkt i unga 
kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning och deras erfarenheter och 
upplevelser. Avhandlingens första syfte är att bidra med att synliggöra sub-
jektiva erfarenheter och upplevelser hos unga kvinnor med funktionsnedsätt-
ning i relation till frågor som berör kropp och femininitet. Den frågeställning 
som jag utifrån ovanstående syfte söker besvara är:  

• Hur beskriver de unga kvinnorna sina erfarenheter och upp-
levelser av kropp och femininitet? 

                                 
8 Goffman har kritiserats för att homogenisera heterogena grupper (Shakespeare och Watson, 
2001, s. 15). Jag menar att Goffman trots detta erbjuder användbara begrepp som kan kom-
pletteras med ett intersektionellt perspektiv som underlättar studiet av hur funktionalitet sam-
verkar med genus och ålder.   
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Avhandlingens andra syfte är att bidra med ett intersektionellt perspektiv. 
Här fokuserar jag specifikt på hur maktordningarna funktionalitet, genus och 
ålder samverkar för att analysera komplexiteten i förhållande till hur kropp 
och femininitet konstrueras. Den frågeställning som jag söker besvara är:  

• Hur kan upplevelser av kropp och femininitet teoretiseras utifrån 
deltagarnas subjektiva erfarenheter genom att fokusera på norma-
tiva föreställningar om funktionalitet, genus och ålder? 

Vikten av att inkludera personer med funktionsnedsättning i forskningspro-
cessen har betonats inom funktionshinderforskning. Även om så kallad del-
tagarbaserad forskning förhoppningsvis innebär att relevanta forskningsfrå-
gor för forskningspersonerna ställs, så innebär det inte nödvändigtvis att 
positionen ”deltagare” är oproblematisk. Avhandlingens tredje syfte är där-
för att bidra med en reflektion kring det forskningsetiska och metodologiska 
”glapp” som finns inom så kallad deltagarbaserad forskning. Detta görs ge-
nom att illustrera och problematisera några av de etiska dilemman som upp-
står i relation till olika innebörder av ”deltagande”. Frågeställningen som jag 
söker besvara här är:  

• Hur kan deltagarbaserad forskning inom funktionshinderforsk-
ning problematiseras i relation till olika innebörder av ”delta-
gande”? 

Avhandlingens första och andra syfte besvaras i artikel I, II och III och av-
handlingens tredje syfte diskuteras i artikel IV.  

Gymnasiesärskolan 
Även om gymnasiesärskolan utgör en specifik kontext är den inte frikopplad 
från samhället utan en del av det. Konsumtionssamhället, som jag nämnt 
tidigare, är tätt sammankopplat med det som beskrivs som det individuali-
serade samhället. Bauman (2007) menar att idén om individualisering inne-
bär en frigörelse av individen. Det är en social process där individer framstår 
som mer autonoma i förhållande till samhället. I det individualiserade sam-
hället förvandlas den mänskliga identiteten från att vara något givet till att 
bli en uppgift, dvs. individen förväntas hela tiden arbeta med sin identitet. 
Aktörerna ges ansvaret att utföra denna uppgift, och får även ta konsekven-
serna av sina handlingar:  

En plats i samhället kommer inte längre som en (välkommen eller ovälkom-
men) gåva (Ibid., s. 176).  

För Bauman handlar det således om att behöva bli vad man är (Ibid.). Före-
ställningen om att behöva bli vad man är har en tydlig koppling till att man 
konsumerar sin identitet, kropp och personlighet.  Det individualiserade 
samhället kännetecknas även av en ökad flexibilitet och rörlighet och av 
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snabba förändringar. Göran Ahrne (2007) menar däremot att föreställningen 
om att vi lever i det individualiserade samhället inte är något nytt, och att 
föreställningen om snabba förändringar kan utgöra ett hinder för att se de 
mer seglivade strukturerna i samhället. Ahrne betonar också att det är svårt 
att tänka sig att samhället skulle ersättas av massa individer. Han poängterar 
att det inte finns några enskilda individer eftersom vår identitet inte är ”vår 
egen” utan den fastställs alltid av andra (Ibid., s. 27). Men vi är också delakt-
iga i konstruktionen av våra identiteter och kroppen har en viktig roll i detta 
identitetsskapande (se t.ex. Barron 2008, Johansson 2006).  

LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 
1993:387), är ett av många uttryck för det individualiserade samhället som 
betonar vikten av ett ökat självbestämmande och individuell valfrihet. LSS 
skapades för att ge personer med funktionsnedsättning goda levnadsvillkor 
och möjlighet till att leva ett aktivt liv i samhället. Denna lag fokuserar på 
individuella rättigheter för de som bedömts ha ett ”omfattande hjälpbehov” 
(Barron 2010, s. 49). Ideologiska förändringar inom funktionshinderpoliti-
ken, som exempelvis LSS, betonar inkludering snarare än segregering och 
normalisering. Men vad dessa förändringar har inneburit för livsvillkoren 
och för de egna upplevelserna av inkludering och segregering för funktions-
hindrade kvinnor och män återstår däremot att studera (Ibid.). 

De unga kvinnorna i denna avhandling studerar vid en gymnasiesärskola. 
Men det har inte alltid varit en självklar rättighet för personer med intellek-
tuell funktionsnedsättning att få tillgång till utbildning (Rosenqvist 2007). 
Antalet elever som studerar vid gymnasiesärskola har ökat under de senaste 
åren. Mellan läsåren 1992/93 – 2008/09 ökade antalet elever i gymnasie-
särskolan med 156 procent och elevantalet uppgick då till 9339 elever (Skol-
verket 2011). Läsåret 2010/2011 började elevantalet dock sjunka något, och 
samma läsår utgjorde elevantalet i särskolan 9300 elever (Ibid.). Magnus 
Tideman (2000) menar att den ökade inskrivningen av barn i särskolan under 
1990-talet är ett exempel på hur ekonomiska faktorer bidrar till att skapa 
funktionshinder och hur minskade resurser i grundskolan medverkar till en 
ökad kategorisering av eleverna som funktionshindrade. På grund av mins-
kade resurser till grundskolan kunde skolsystemet inte längre ge enskilda 
elever det stöd de behövde. En del av dessa elever aktualiserades för inskriv-
ning i särskolan för att få tillgång till de nödvändiga resurserna.  

Utbildningen i gymnasiesärskolan syftar till att erbjuda elever med intel-
lektuell funktionsnedsättning en för dem anpassad utbildning. Utbildningen 
ska även så långt som möjligt motsvara den som ges i gymnasieskolan 
(Skolverket 2011). Gymnasiesärskolan är en fyraårig utbildning. De som 
studerar vid gymnasiesärskola är elever som bedömts inte kunna uppnå kun-
skapsmålen i grundskolan eller gymnasieskolan på grund av en funktions-
nedsättning (SFS 2010:800). Enligt Skollagen är gymnasiesärskolans syfte 
att: 
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… ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som 
ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för per-
sonlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska 
utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas för-
måga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och 
tillämpa kunskaper (Ibid., 18 kap. 2§).  

Gymnasiesärskolan lokaliseras ofta till separata lektionssalar medan de all-
männa utrymmena, såsom exempelvis lunchrestaurangen, cafeterian och 
idrottshallen, delas med andra elever som studerar i de ordinarie gymnasie-
klasserna. Detta var även fallet med den gymnasiesärskola där jag genom-
förde studien för denna avhandling. Genom denna platsmässiga och fysiska 
åtskillnad av lektionssalar synliggörs kategoriseringen funktionsnedsättning. 
Även om kvinnorna har sina klassrum i samma byggnad så synliggörs de 
som avvikande i och med att de är avskilda från de ordinarie gymnasiestu-
denterna. Jag menar att detta åtskiljande av klassrum i den fysiska kontexten 
är relevant att inkludera i förståelsen av hur kropp och femininitet konstrue-
ras.  

Jag har nu introducerat avhandlingens problemområde, dess centrala per-
spektiv och frågeställningar, samt beskrivit kontexten där studien utfördes. I 
nästa avsnitt sammanfattar jag delstudierna som ingår i avhandlingen.  
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Sammanfattning av delstudierna  

I detta avsnitt sammanfattar jag de delstudier som ingår i avhandlingen.  

Theorizing the body   
Theorizing the body: conceptions of disability, gender and normality 
(Artikel I)  

I artikeln beskriver jag olika teoretiska perspektiv på den sociala kroppen i 
relation till föreställningar om funktionalitet, genus och normalitet. De teore-
tiska perspektiven, som beskrivs vara relaterade till varandra, utgår från be-
greppen den föränderliga kroppen, den ideala kroppen och kroppen som ett 
individuellt projekt. Genom att utgå från subjektiva erfarenheter upplevda av 
unga kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning, beskriver jag hur den 
sociala kroppen kan teoretiseras. Jag diskuterar även vilka konsekvenser 
detta får för synen på den individuella kroppen, samtidigt som den relateras 
till strukturella perspektiv så som funktionshinderförtryck, ålderism och 
sexism. Detta görs genom att använda de fenomenologiska begreppen den 
levda kroppen och kroppen som situerad. Vikten av att teoretisera kring 
kroppen utifrån empiriska studier betonas eftersom det ökar förståelsen för 
individuella erfarenheter av, och föreställningar om, kroppen, med betoning 
på just funktionalitet, genus och normalitet.  

Negotiating normality 
Negotiating Normality: The Complexity of Showing (off) Bodies (Artikel II)  

I denna artikel fokuserar jag på hur de unga kvinnorna använder sig av 
kroppsliga strategier för att konstruera sig själva som trendiga unga kvinnor 
av idag. Strategierna som jag identifierar är uttryck för motstånd, att sticka 
ut, att smälta in och kvinnlig maskulinitet. Uttryck för motstånd innefattar 
hur tatueringar används som motståndsstrategier och för att uttrycka själv-
ständighet. Att sticka ut beskrivs som en strategi för att göra intryck och bli 
ihågkommen, vilket görs genom att ändra frisyr, hårfärg och att klä sig i 
färgglada kläder. Denna strategi är inbäddad i motsägelsefulla aspekter av 
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motstånd: att vilja vara unik men samtidigt vilja identifiera sig med andra. 
Identifikationen med andra sker genom strategin att smälta in, genom att 
följa ”könade” och ålderskodade föreställningar om vad som anses vara 
trendigt, såsom att klä sig moderiktigt i en åldersanpassad klädsel och bära 
accessoarer som signalerar normalitet. Strategin kvinnlig maskulinitet, och 
att vara som en ”pojkflicka”, innebär att de unga kvinnorna problematiserar 
den snäva gränsen mellan föreställningar om maskulinitet och femininitet. 

Att vara en ”pojkflicka” är dock en riskfylld strategi som kan mötas av 
motstånd. I delstudien tolkas strategierna som att de används av de unga 
kvinnorna för att följa rådande föreställningar om kroppsliga ideal, samtidigt 
som de kan förstås som skilda uttryck för motstånd gentemot föreställningar 
om normalitet. Gemensamt för strategierna är dock att de görs i relation till 
förhandlingar om normalitet vad gäller kropp och femininitet. 

Risky transitions in an ableist environment  
Risky transitions in an ableist environment: the experience of frequent criti-
cal looks (Artikel III)   

I denna artikel beskrivs de unga kvinnornas erfarenheter av att bemötas med 
granskande och kritiska blickar. Dessa erfarenheter är en del av kvinnornas 
vardagsliv, och de kritiska blickarna förstås vara av olika karaktär såsom 
hånande, dömande, begränsande och önskvärda. Dessa olika kritiska blickar 
analyseras utifrån begreppet staring. Artikeln syftar till att exemplifiera so-
ciala konstruktioner av kroppar genom erfarenheter av att bli stirrad på. Er-
farenheter av att bli stirrad på analyseras från ett intersektionellt perspektiv 
där maktordningarna funktionalitet, genus och ålder är centrala. I kroppen 
möts dessa maktordningar och kroppen görs synlig, både för individen själv 
och för andra, genom erfarenheten av att bli stirrad på. I delstudien relateras 
detta även till plats och till interaktioner som sker på vissa platser som besk-
rivs som ”riskfyllda transportsträckor”, vilka är skolans korridorer och på 
bussen till och från skolan. Känslor och motståndsstrategier i relation till att 
bli stirrad på analyseras, liksom den kategoriserande aspekten av stirrandet i 
sig. För att analysera denna komplexa process relateras den till begreppet 
ableist environment.   
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Reflections on collaborative research  
Reflections on collaborative research: to what extent, and on whose terms? 
(Artikel IV)  

Denna artikel utgörs av en kritisk reflektion av det forskningssamarbete som 
deltagarbaserad och emancipatorisk forskning inom funktionshinderforsk-
ning syftar till att åstadkomma. Vikten av ett sådant forskningssamarbete 
betonas inom funktionshinderforskning p.g.a. avsaknaden av funktionshind-
rade personers subjektiva perspektiv inom forskningen. Detta har ofta inne-
burit ett misslyckande när det gäller att tillgodose funktionshindrade perso-
ners behov. Genom att utgå från min kvalitativa sociologiska studie, diskute-
rar jag etiska och metodologiska dilemman som jag upplevt i olika faser av 
forskningsprocessen och i relation till deltagarna i studien. Det första etiska 
och metodologiska dilemma som problematiseras är kategorisering som en 
möjlig paradox. Denna paradox påkallar att forskaren å ena sidan, ”väljer 
sida”, dvs. ställer sig på personerna med intellektuell funktionsnedsättnings 
sida, å andra sidan riskerar forskarna att reproducera och homogenisera livs-
villkoren för kvinnor, män, flickor och pojkar. Vidare diskuteras positioner-
na insider/outsider. Dessa båda positioner är komplexa utifrån ett flertal 
olika maktdimensioner såsom exempelvis genus, ålder, etnicitet och funkt-
ionalitet, samt i relation till platsen där forskningen görs. Dilemmat med 
inkludering och exkludering problematiserar vidare vad som menas med 
inkludering, liksom på vems villkor inkluderingen äger rum. Dilemmat kun-
skap och intresse problematiserar slutligen förgivettagna föreställningar om 
att deltagarna är förtryckta. Här betonas kritisk självreflektion som särskilt 
viktig inom den deltagarbaserade forskningen. I artikeln argumenterar jag 
för att denna typ av forskningssamarbete bör problematiseras, särskilt vad 
gäller kategoriseringen funktionshinder och vad innebörden av deltagande 
innebär. Jag öppnar för alternativa forskningssamarbeten så som ”deltagar-
baserad forskning light” samt ifrågasätter även vem som har ”rätten” att 
definiera om en viss forskning är emancipatorisk eller ej. 
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Forskningskontext och teoretisk inramning 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva för avhandlingen relevanta teoretiska 
perspektiv och tidigare forskning. Avsikten är att kontextualisera mina egna 
delstudier för att tydliggöra det bidrag jag lämnar till forskningen på det aktu-
ella området. De teoretiska perspektiv jag behandlar är feministiska, inter-
sektionella, kroppsociologiska och funktionshinderrelaterade. Avhandlingens 
centrala begrepp är normalitet, funktionalitet och normativ femininitet. 

Kropp  
Kroppssociologin växte framförallt fram under 1980-talet (Turner 1984). 
Även om teoretiska perspektiv på kroppen har kommit att utvecklas under en 
relativt begränsad tid inom sociologin så finns det idag en mängd olika syn-
sätt för att analysera kroppen sociologiskt. Det har varit en stor utmaning för 
mig att på ett fruktbart sätt teoretisera kroppen i relation till min empiri. Det 
har även inneburit en snäv avgränsning, eftersom teoretiska perspektiv som 
har den så kallade funktionsnedsatta kroppen i fokus inte oproblematiskt kan 
appliceras på min empiri. Teoretiska perspektiv som uteslutande har den så 
kallade funktionsdugliga kroppen i fokus kan inte fullt fånga det jag analyse-
rar. I denna avhandling förenar jag därför feministiska perspektiv på kroppen 
med funktionshinderforskning. Inom forskning som beskriver vad kroppen 
har för betydelse bland unga kvinnor är den dominerande berättelsen att 
unga kvinnor har internaliserat ett problematiskt sätt att se på sina kroppar, 
p.g.a. normativa representationer av kvinnlighet i massmedia och populär-
kultur, och att de har införlivat idén om att de värderas enbart utifrån sitt 
utseende. Detta förstås vara problematiskt i ett samhälle där det kvinnliga 
idealet anses vara en liten, späd och smal kvinnokropp, vilket leder till att 
unga kvinnor bantar sig till ohälsa och sjukdom och på så sätt kontrolleras 
deras kroppar (se t.ex. Bordo 1998, Frost 2001, Meurling 2003). Men det är 
inte bara detta ideal som lyfts fram i tidigare forskning. Den ideala kroppen 
beskrivs även innefatta den fasta kroppen, i den meningen att kroppar 
”byggs” för att bli mer feminina. Kvinnliga bodybuilders anses följa före-
ställningen om den ideala kroppen, som ska kontrolleras genom självdisci-
plinering, men samtidigt gör de motstånd mot, och förhandlar om, hegemo-
niska genusföreställningar (Johnston 1996). Thomas Johansson (1996) be-
skriver det medvetna och systematiska arbetet med kroppen i en studie av 
gymkulturen med ingredienser som kroppsfixering och träningsberoende. 
Han menar att unga kvinnors (och unga mäns) missnöje med sina kroppar 
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leder till en ständig jakt efter den perfekta kroppen. Michel Foucault (1978 
[1975]) menar att strävan efter den perfekta kroppen genom att t.ex. ”bygga” 
muskler och ”hålla formen” handlar om internaliserad övervakning, dvs. en 
disciplinerande makt som leder till egenkontroll (Ibid., s. 170f). Det jag tar 
med mig från Foucault är hans iakttagelse och analys av hur kontroll har 
med den fysiska kontexten att göra. Men jag tar även med mig hans förstå-
else av makt och hur vi disciplinerar oss själva och specifikt våra egna krop-
par (ett synsätt som har inspirerat fortsatt forskning som berör kroppslighet) i 
relation till rådande föreställningar om normalitet. Denna övervakning som 
Foucault beskriver var framförallt relaterad till institutioner i samhället och 
kunde finnas i exempelvis sjukhus, fabriker, fängelser eller i skolor. 
Bentham’s Panopticon är ett exempel på en byggnad som Foucault beskri-
ver. Genom dess arkitektoniska utformning möjliggör den att en övervakare, 
placerad i ett torn i byggnaden med fönster till varje cell, kan observera 
samtliga individer som befinner sig i byggnadens celler (Ibid., s. 200). Det 
centrala med dessa byggnader var att de inte endast konstruerades för att 
möjliggöra insyn och observation, utan även för att möjliggöra en intern, 
uttalad och detaljerad kontroll. Övervakning för Foucault handlar däremot 
inte bara om en enda persons övervakande, utan det beskrivs som en del av 
ett större nätverk av makt. Det är en makt som organiseras i olika former, 
samtidigt som den är automatisk och anonym. Även om övervakningen vilar 
på individer så är dess funktion ett nätverk av relationer från toppen till bot-
ten, men också i viss utsträckning från botten till toppen och i sidled. Detta 
nätverk hålls samman genom maktutövning och bidrar till en känsla hos 
individer av att alltid vara övervakade. Det är en känsla som också gör att 
man anpassar sig och korrigerar beteendet (Ibid., 172). Denna övervakning 
påverkar hur vi agerar, beter oss och det påverkar våra kroppar. Det är såle-
des av relevans för förståelsen av sociala föreställningar om kropp och femi-
ninitet som denna studie fokuserar på. Även om det är en process som börjar 
från ”utsidan” (från den disciplinerande blicken/övervakaren) så är dess ef-
fektivitet grundad i att den förflyttas till ”insidan” i form av självreglering; 
den bevakade individen övervakar sig själv (Ibid., 176f).  I tillägg till 
Foucault har inom feministisk forskning poängterats att disciplinerande 
självstyrningspraktiker är ”könade”. Det är praktiker som är institutionellt 
obundna (de sker överallt) och som kvinnor utövar på och mot sina egna 
kroppar som en lydnad av patriarkatet.  

The woman who checks her make-up half a dozen times a day to see if her 
foundation has caked or her mascara run, who worries that the wind or rain 
may spoil her hairdo, who looks frequently to see if her stockings have 
bagged at the ankle, or who, feeling fat, monitors everything she eats, has be-
come just as surely as the inmate of the Panopticon, a self-policing subject, a 
self committed to a relentless self-surveillance. This self-surveillance is a 
form of obedience to patriarchy (Bartky 1990, s. 80).  
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Föreställningar om vad som anses vara en fulländad kropp, och hur man 
uppnår den, är centrala frågor inom forskning som fokuserar på vad kroppen 
har för betydelse hos (unga) kvinnor. Men den ideala kroppen behöver inte 
vara problematisk i sig, enligt Carita Bengs (2000). Bengs menar att det pro-
blematiska snarare är den intima koppling som görs mellan kropp och identi-
tet samt mellan social värdighet och personligt ansvar för att uppnå eller 
bibehålla den önskvärda kroppen (Ibid., s. 3). Tidigare feministisk forskning 
visar även att det som anses vara den ideala kroppen inte alltid nödvändigt-
vis är eftertraktat. Som en motbild beskriver Kathy Davis (1997) kroppsartis-
ten Orlan som utmanar samhällets påtvingade normer om skönhet och ung-
domlighet genom att med kosmetisk kirurgi operera sin kropp på ett sådant 
sätt som står i motsättning till de rådande köns- och kroppsidealen. Med 
teknologins hjälp konstruerar Orlan sitt kroppsliga kött på ett, vad som an-
ses, ”förfulande” sätt. På detta sätt tar hon kontroll över sin egen kropp, sam-
tidigt som hon utmanar och omförhandlar rådande skönhetsideal och genus-
normer (Ibid., s. 459).  

I och med att vi konsumerar våra kroppar i ett så kallat individualiserat 
konsumtionssamhälle kan vi även genom kroppen berätta för andra vilka vi 
”är”. Kroppen blir här ett medel, ett slags ”kulturellt kapital”, som man inve-
sterar i för att passera så som man önskar (Skeggs 1999, s. 135). Beverly 
Skeggs (1999) beskriver i sin studie hur kvinnor inom arbetarklassen inve-
sterar i sina kroppar för att passera som annat än arbetarklass. Detta kan rela-
teras till kvinnorna i denna avhandling, men för dem handlar det om att 
kroppen används för att passera som någon som inte studerar i en gymnasie-
särklass. För dem är val av klädsel och accessoarer ett sätt att visa för andra 
att de är studerande unga kvinnor – likadana som de unga kvinnorna som 
studerar i de ordinarie gymnasieklasserna. 9   

Föreställningar om vad som anses vara en ideal kropp kan även variera 
beroende på var man befinner sig. I denna avhandling kom den fysiska kon-
textens betydelse för att förstå kvinnornas erfarenheter och upplevelser att 
bli alltmer tydlig under forskningsprocessens gång.10 Thomas. F Gieryn 
(2000) menar att kroppar görs på olika sätt beroende på var kroppen befinner 
sig. Platser både konstruerar och upprätthåller kategorier, skillnader och 
hierarkier. Han menar att platser skapar interaktioner, som i sin tur bidrar till 
kollektiv handling, och att platser i sig själva formar sociala normer, värde-
ringar och minnen (Ibid., s. 473). Platser bidrar således till hur kroppar görs, 
samtidigt som vi även upplever världen på olika sätt beroende på vilken 
kropp vi färdas i, exempelvis om vi färdas i en kropp som är sjuk eller smär-
tar, eller som är fysiskt stark, frisk och atletisk (Moi 2005, s. 102). Upplevel-
ser kan även förstås i termer av emotioner, som blir en del av kroppen. Sara 
Ahmed (2006, s. 2) menar att emotioner kan få oss att både sträva ”mot” och 

                                 
9 Se artikel II. 
10 Se artikel III.  
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”ifrån” olika objekt. I denna avhandling menar jag att när de unga kvinnorna 
rör sig i skolmiljön och samhället i stort är kroppen central. Det är genom 
kroppen som de upplever omgivningens krav på normalitet. Kroppen kan 
därmed förstås som en skärningspunkt (Ibid., s. 136) där maktordningarna 
funktionalitet, genus och ålder samverkar. Hur maktordningarna samverkar i 
en viss kontext är relaterat till kvinnornas upplevelser och erfarenheter och 
deras kroppsliga strategier11.   

Jag har tidigare beskrivit att intersektionella perspektiv har fått en något 
ökad betydelse inom viss anglosaxisk liksom nordisk funktionshinderforsk-
ning. Rosemarie Garland-Thomson (2004, s. 76) är en av de forskare som 
poängterar betydelsen av att studera hur funktionalitet samverkar med andra 
maktordningar som exempelvis kön, ras, etnicitet, sexualitet och klass, och 
hon benämner det integrating disability. Garland-Thomson menar att dessa 
maktordningar inte ska adderas på varandra utan snarare bör fokus ligga på 
hur dessa mångfacetterade system går in i varandra och omdefinierar och 
även konstituerar varandra. Jag ansluter mig till detta perspektiv som betonar 
vikten av att integrera funktionalitet med andra maktordningar. Detta synsätt 
kan kombineras med uppfattningen att samspelet av maktordningar sker i 
olika grader, i relation till rådande föreställningar om normalitet och i relat-
ion till kontext: 

…inequalities shape, inform, contradict and intersect with each other to dif-
ferent degrees in different contexts (Berggren 2013, s. 208).  

Inom funktionshinderforskning har kroppen och kroppslighet under senare 
tid blivit allt mer centrala forskningsfrågor, men det har inte alltid varit så. 
Inom samhällsvetenskaplig funktionshinderforskning har den sociala mo-
dellen tidigare varit det dominerande paradigmet som växte fram med fram-
förallt Michael Oliver (1990) i spetsen. Den sociala modellen kan beskrivas 
som ett motstånd mot den då dominerande medicinska modellen, även be-
nämnd den individuella modellen, som enbart betraktade individens funkt-
ionella eller psykologiska begränsning som ett ”problem” som skulle lösas 
genom vård, behandling och rehabilitering. Men den sociala modellen inklu-
derade inte kroppen, utan fokuserade snarare på samhällets funktionshind-
rande strukturer, dvs. hur samhället funktionshindrar vissa kategorier (Ibid.).  
Oliver menar att samhällets funktionshindrande strukturer är tätt samman-
kopplade med det kapitalistiska samhället, som bygger på en underliggande 
logik att konstruera funktionshinder som ett individuellt, medicinskt problem 
och som en ”personlig tragedi” (Ibid., s. 25). Den sociala modellen har kriti-
serats av feministiska funktionshinderforskare för att vara en modell skapad 
för och av vita heterosexuella medelklassmän som konstruerat problem och 
lösningar för just denna grupp (Thomas 1999). Den har också kritiserats för 

                                 
11 Se artikel II och III.  
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negligering av samhälleliga hinder för personer med intellektuell funktions-
nedsättning (Marks 1999). Den sociala modellen har därefter utvecklats av 
feministiska funktionshinderforskare som visat att även kroppen i sig kan 
vara funktionshindrande och inte bara omgivningen/samhället (se t.ex. Tho-
mas 1999, Thomas 2007, Wendell 1996). Det är således mer relevant idag att 
tala om sociala modeller. 

Även om den sociala modellen har kritiserats av framförallt feministiska 
funktionshinderforskare, är det även viktigt att poängtera att den har bidragit 
till att flytta blicken mot samhället i stället för att bara betrakta enskilda in-
divider/kroppar.12 Detta bidrag tar jag med mig i denna avhandling, men på 
ett något annorlunda sätt. Jag menar att vi inte kan bortse från kroppens be-
tydelse och inte heller samhällets strukturer, utan samhälleliga strukturer 
inbegriper även kroppen. Erfarenheter och upplevelser som bidrar till hur 
kroppar görs synliggör de strukturer som strukturerar det samhälle vi lever i.  

Inom feministisk forskning och ungdomsforskning med ett genusperspek-
tiv är det främst en så kallad funktionsduglig kropp som står i centrum. Fe-
ministisk funktionshinderforskning har i huvudsak intresserat sig för den 
funktionshindrade kroppen, en kropp som inte lever upp till samhälleliga 
föreställningar om vad som anses vara funktionsdugligt (se t.ex. Garland-
Thomson 2004, Malmberg 2012, McRuer 2006), samt den sjuka och vär-
kande avvisade kroppen (Thomas 1999, Thomas 2007, Wendell 1996).  

De unga kvinnor som deltog i denna studie har ingen så kallad funktions-
hindrad kropp, i den meningen att de erfar en rörelsehindrad kropp och inte 
heller en värkande kropp. Även om feministisk funktionshinderforskning i 
huvudsak fokuserat på den så kallade rörelsehindrade, sjuka och värkande 
kroppen så bidrar denna forskning även med fruktbara perspektiv, som pro-
blematiserar normalitet och hur disciplinerandet av det i samhället inverkar 
på kroppen (se t.ex. Wendell 1996, s. 87f). Jag menar att disciplinerandet av 
normalitet vad gäller kroppen även är av betydelse vid studier av kroppar 
som inte anses vara rörelsehindrade eller värkande. Detta eftersom det på-
verkar oss alla, mer eller mindre.  

Min förståelse av kroppen har vuxit fram under forskningsprocessens 
gång. I denna avhandling förstår jag kroppen som en levd erfarenhet i den 
meningen att kroppen upplever och har känslor i ett socialt sammanhang/i 
sociala interaktioner. Dessa upplevelser och känslor blir en kroppslig erfa-
renhet som man bär med sig i nya möten och i olika kontexter som kroppen 
färdas i, som i sin tur är relaterad till hur man agerar och rör sig i vissa fy-
siska kontexter. Kroppen är däremot inte bara något man har utan även något 
som görs i interaktioner med maktordningar, med andra samt i interaktioner 

                                 
12 Den sociala modellen har även bidragit till en framväxt av andra perspektiv så som exem-
pelvis Critical disability studies (se t.ex. Erevelles 2005, Goodley 2013, Meekosha 2006, 
Shildrick 2012, Tremain 2005). 
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med olika fysiska kontexter.  Denna förståelse av kroppen är fruktbar för att 
analysera de unga kvinnornas upplevelser, känslor och konstruktioner i relat-
ion till föreställningar om normalitet.  

Femininitet  
Femininitet har inte studerats som lika tydligt uppdelat i variationer, så som 
maskulinitetsforskningen har gjort med maskulinitet (se t.ex. Connell 2008). 
Det går att studera femininitet från många olika perspektiv. Inom feministisk 
forskning är en central förståelse att genus är performativt, i den meningen 
att det är något som görs och återskapas genom upprepade handlingar (But-
ler 2007). Sandra Lee Bartky (1990) beskriver att femininitet är förbundet 
med det kvinnliga könet, som innebär en kroppslig yta som ska smyckas och 
sminkas. Detta är ett synsätt på femininitet som ett disciplinerande projekt 
som är dömt att misslyckas. Bartky menar att var vi än befinner oss påminns 
vi om den ideala femininiteten eftersom den är ständigt närvarande i media 
och på affischer på gator och torg; detta bidrar till ett så kallat ”skönhets-
komplex” (Ibid., s. 39f, 83). Lisa, en av de unga kvinnorna i denna avhand-
ling, belyser komplexiteten och betydelsen som den kroppsliga ytan har då 
hon säger:  

Det är den ytliga ytan som gör att man blir ihågkommen (artikel I, s. 416).  

Femininitet handlar däremot inte bara om det ytliga och är inte nödvändigt-
vis förknippat med utsatthet utan kan även förstås genom den levda erfaren-
heten av tillblivelse som kvinna (Dahl 2011). Ulrika Dahl har genom be-
greppet ”femmebodiment” (Ibid., s. 21) bidragit med teoretiska perspektiv 
som går bortom kroppens ytliga utseende och det som vi med ögat kan be-
trakta. Med detta perspektiv framstår femininitet, enligt Dahl, även som en 
position som aktivt intas som en strategi, ett val. Malin Sveningsson Elm 
(2009) studerar hur tonårstjejer utforskar och förhandlar femininitet genom 
skapandet av stil på den svenska internetsajten Lunarstorm. Hon skriver att 
femininitet både kan förstås som något påtvingat men också som något 
”självvalt”. Vidare menar hon att föreställningar om femininitet är fylld av 
paradoxer där motsägelsefulla ideal balanseras mot varandra. Slutsatsen hon 
drar är att en strävan mot ett feminint ideal är av stor betydelse bland ton-
årstjejer samt att det är särskilt viktigt att det görs på ”rätt” sätt, i den me-
ningen att inte göra femininitet för mycket eller för lite. Tidigare forskning 
beskriver även det motsatta - den överdrivna och obekväma femininiteten 
(Österholm 2012). Beverly Skeggs (1999, s. 24) menar att femininitet kan 
betraktas som ett ”kulturellt kapital” och som kvinnor uppmuntras att inta 
och använda. Femininitet har också studerats i form av kvinnlig maskulinitet 
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för att ge utrymme för att göra ett annat kön än det medfödda (Halberstam 
1998).  

Föreställningar om femininitet har även beskrivits som föränderliga över 
tid. Angela McRobbie (1993) menar att det ständigt omförhandlas. Hon 
skildrar hur det tar sig uttryck i 1990-talets England genom att studera tid-
skriften ”Just Seventeen”. Hon beskriver femininitet som en mindre statisk 
kategori och hävdar att den ständigt konstrueras, rekonstrueras och modifie-
ras (Ibid., s. 22). Även om föreställningar kring femininitet kan förstås som 
föränderliga kan de även beskrivas som historiskt seglivade men under för-
handling. Hur den förhandlas exemplifieras i en studie av Åsa Bäckström 
(2013). Hon studerar hur unga kvinnor förhandlar femininitet genom att ta 
plats på mansdominerade arenor, såsom skateboarding, som historiskt har 
förknippats med en manlig subkultur och plats. Bäckström menar att genom 
kvinnornas deltagande på denna plats förhandlas femininiteterna ”pojkflick-
an”, ”bitchen” och ”den lesbiska”. Detta menar hon har potential att trans-
formera den hierarkiska genusordningen mellan, och inom, både maskulini-
teter och femininiteter. Jag menar att detta kan relateras till de unga kvinnor-
nas kroppsliga strategier som jag beskriver i artikel III i förhållande till att ta 
plats eller, som det beskrivs i artikeln, att ”kräva utrymme” (Ahmed 2006, s. 
11) på gymnasieskolan, en plats som kvinnorna historiskt inte ansetts till-
höra. Genom att de ”kräver utrymme” så förhandlar de samtidigt om före-
ställningar om femininitet och dessa förhandlingar bär på potentialen att 
både omforma och införliva traditionella föreställningar. 

Tidigare forskning visar även att flickor uttrycker femininitet genom att 
vara framgångsrika i både sociala relationer och i studieprestationer (Holm 
2008, s. 40). Carrie Paechter (2007) har studerat hur femininitet (och mas-
kulinitet) förstås och görs bland ungdomar. Paechter betonar vikten av att 
studera hur sammanhanget är relaterat till hur det konstrueras eftersom femi-
ninitet (och maskulinitet) ges olika innebörder beroende på var vi är, vad vi 
gör och vem vi umgås med. 

I denna avhandling förstår jag femininitet som ett kroppsligt iscensättande 
som kan göras på olika sätt, av olika kön, även om jag studerar hur detta tar 
sig uttryck hos unga kvinnor. Jag förstår således att det görs på olika sätt i 
relation till kontext och rådande föreställningar om normalitet. Denna insikt 
är för mig användbar till att analysera hur femininitet konstrueras med ut-
gångspunkt i erfarenheter och upplevelser hos de unga kvinnorna, utifrån 
begreppet normativ femininitet. Därmed kan jag analysera hur kvinnorna 
införlivar, gör motstånd mot och förhandlar normer kring femininitet.  
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Centrala begrepp  
I detta avsnitt definierar jag avhandlingens analytiska begrepp. Jag kommer 
även att beskriva hur de är relaterade till varandra, samt hur jag förhåller mig 
till dem. 

Normalitet(er) 
Genom att studera upplevelser och erfarenheter hos de som i viss mån inte 
inkluderas i normaliteten kan normen synliggöras. Normalitetsbegreppets 
relevans förstärktes även under forskningsprocessens gång eftersom det var 
ständigt närvarande i de unga kvinnornas uttryckta erfarenheter och upple-
velser. Kvinnorna diskuterade ofta och gärna vad som är ”normalt” och inte 
”normalt” gällande klädsel, beteende och utseende. De problematiserade 
även normalitet i den meningen att de ifrågasatte om det egentligen finns 
något som är ”normalt”. Normalitet förstås i denna avhandling som ett ana-
lytiskt begrepp som binder samman kropp och femininitet. Jag menar att 
normalitet är något som sker i relation till, och mellan, kropp och feminini-
tet. Det handlar därmed om föreställningar om hur en viss kropp som har 
tillskrivits genus, funktionalitet och ålder ska klä sig, bete sig, tala och se ut. 
Dessa föreställningar är närvarande var vi än befinner oss: 

… the judges of normality are present everywhere (Foucault 1978 [1975],    
s. 304).  

Foucault menar att normens makt uppkommer genom internaliserad discipli-
nering och den är så kraftfull att den verkar som en ny lag i samhället (ibid., 
s. 184).  Foucault poängterar även att normalitet inte existerar i sig självt, 
utan den är alltid relationell; något som existerar i relation till en tänkt mot-
pol som förstås som avvikande (det onormala). Detta innebär också att före-
ställningen om det avvikande är en förutsättning för normalitetens existens 
(Foucault 2010 [1972]). Det finns alltid ett hierarkiskt maktförhållande mel-
lan det som anses som normen och det som anses som avvikande, vilket 
enligt Lennard J. Davis (1995) innebär att normalitet både kan ses som på-
tvingad och som eftersträvansvärd. Rosemarie Garland-Thomson inspireras 
av Davis resonemang och menar att normalitet kan beskrivas som föreställ-
ningen om en destination som vi alla strävar mot, samtidigt som det också är 
piskan som används för att få oss att sträva dit: 

… the destination to which we all hasten and the stick used to drive us there. 
We are obliged to act, feel, look and be normal – at almost any cost. The ex-
acting requirement to achieve the norm – from clothes and cars to faces and 
bodies – creates enormous commercial markets that fuel consumer capitalism 
(Garland-Thomson 2009, s. 31).  
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Även om det är ett hierarkiskt maktförhållande mellan det som anses som 
normalt och avvikande har normaliteten en ”inneboende instabilitet” (Am-
björnsson 2004, s. 23). Ambjörnsson menar att i och med att normen alltid 
söker sin mening och sin existens i relation till avvikelser, innebär det att det 
inte existerar någon fast och stabil kärna av normalitet. Därför är relationer-
na mellan normalitet och avvikelse föränderliga, sårbara och instabila (Ibid.). 
Detta tar Robert McRuer (2006, s. 10) fäste vid då han ifrågasätter det som 
anses som normalt och avvikande i relation till föreställningar om den funkt-
ionsfullkomliga kroppen och benämner det för able trouble13. McRuer menar 
att iscensättandet av flyktiga normer så som funktionsfullkomlighet alltid 
innebär ett misslyckande, eftersom normaliteten inte är en fast och stabil 
position. Detta synsätt öppnar upp för förhandling, möjlighet till förändring 
och visar på ett handlingsutrymme. Tyra, en av de unga kvinnorna, säger i en 
intervju:  

Jag berättar inte för någon att jag går i särskola. Det är inte det första jag sä-
ger, för om jag gör det, tittar de på mig och jag blir onormal.  

I inledningen av denna avhandling beskriver jag att unga kvinnor med intel-
lektuell funktionsnedsättning i viss mån kan positioneras utanför normali-
tetens gränsdragningar. Normalitet förstås här både som normalfördelning 
och som det som anses normerande. Inom feministisk forskning har det pro-
blematiserats hur mannen i ett historiskt perspektiv har betraktats som nor-
men. Mannen har ansetts vara det så kallade idealet och kvinnan hans mot-
pol, den som avviker från det och hans komplement (Hirdman 2001). Inom 
funktionshinderforskning har kroppsliga normer belysts av exempelvis Davis 
(1995, s. 28ff). Han beskriver normer som sociala regler som handlar om 
normativa föreställningar om utseende och beteende. I ett samhälle där 
kroppsliga normer verkar innebär detta att personer med funktionsnedsätt-
ning förstås som avvikande och personer som inte har kategoriserats med en 
funktionsnedsättning anses utgöra normen. Susan Wendell (1996) menar att 
normer om hur en kropp ska se ut och bete sig utgör disciplinerande prakti-
ker i samhället vad gäller fysisk normalitet, som kan liknas vid de discipline-
rande praktikerna som råder i samhället vad gäller femininitet.14 Wendell 
menar att det är normer som internaliseras av de flesta av oss. Dessa normer 
är socialt genomträngande och kräver att vi lever upp till en viss fysisk stan-
dard, objektifierar och kontrollerar våra kroppar. Om vi inte kan uppnå nor-
malitetens standard skapas känslor av skam och självhat vilket, enligt Wen-

                                 
13 McRuer inspireras här av Judith Butlers (2007) begrepp Gender trouble.  
14 Wendell inspireras här i huvudsak av hur Bartky (1990) teoretiserar internaliseringen av 
femininitet. Bartky inspireras av Foucaults syn på internaliserad disciplinering men till skill-
nad mot Foucault menar hon att internaliseringen av femininitet är institutionellt obunden – 
att den sker överallt. Wendell menar att detta även gäller internaliseringen av disciplineringen 
av normalitet – den sker också överallt.     
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dell, visar att det är påtvingat av en kraftull internaliserad disciplin.  Hon 
menar att disciplinerandet av det är en förutsättning för att kunna delta i de 
flesta sociala sammanhang, men däremot kan det passera obemärkt för de 
allra flesta som kan rätta sig efter normerna utan märkbar ansträngning 
(Wendell 1996, s. 88). Jag menar att internaliserad disciplinering när det 
gäller kroppen inte bara innefattar fysisk normalitet. Dvs., det handlar inte 
bara om kroppens fysiska utseende och objektifiering av våra kroppar. Det 
handlar också om var kroppen befinner sig, vilket Tyra illustrerar ovan. 
Även om disciplinerandet av normalitet eventuellt passerar obemärkt för de 
allra flesta, så blir det framträdande när personer inte framstår eller agerar på 
ett sätt som anses vara normalt. Föreställningar om, och disciplinerandet av, 
normalitet gällande kroppen blir således särskilt synligt i samhället först när 
någon avviker; på liknande sätt som kvinnor som inte praktiserar/utövar 
rådande femininitetsnormer synliggörs. Wendell menar att i båda dessa fall 
handlar det om rådande sociala regler i samhället som de flesta av oss försö-
ker ignorera eller negligera och att vi ofta ser dessa som ”naturliga” och 
oproblematiska snarare än socialt påtvingade (Ibid., 89). Jenny Morris 
(1991) beskriver processen av internaliserad normalitet (men också motstånd 
mot det) på ett för denna studie fruktbart sätt. Hon anser att det största ”pro-
blemet” för personer med funktionsnedsättning är destruktiva budskap från 
den så kallade ”icke-funktionshindrade världen” som de tar del av i sina 
vardagliga liv. Omgivande normer och värderingar om dem blir en del av 
dem:  

Our ideas about disability and about ourselves are generally formed by those 
who are not disabled (Ibid., s. 37).  

Morris menar att vi inte ska acceptera föreställningen om att den funktions-
fullkomliga standarden är överordnad och den enda tillgängliga. En ”nor-
mal” kropp är inte lika med det rätta, det goda och något positivt. Strävan 
efter och kampen för att uppfylla det kroppsliga idealet och den kroppsliga 
normen är en form av kompenserande beteende som ger makt till det non-
sens som säger att det är bättre att vara som genomsnittet än att inte vara det 
(Ibid., s. 188). 

I denna avhandling analyseras normalitet som något de unga kvinnorna är 
delaktiga i att förhandla, genom exempelvis kroppsliga strategier. Detta är 
förhandlingar som delvis är relaterade till att vara kategoriserad som en ung 
kvinna i särskoleklass och befinna sig på den ordinarie gymnasieskolan, en 
kontext där kvinnorna ständigt påminns om att de inte inkluderas bland dem 
som anses utgöra normen. Utifrån deltagarnas uttryckta erfarenheter och 
upplevelser så innebär normalitet för dem hur kvinnor som studerar på den 
ordinarie gymnasieskolan klär sig, talar, och rör sig i skolans utrymmen. Det 
är normer som införlivas av deltagarna i denna studie, samtidigt som de även 
ifrågasätter och gör motstånd mot dem.  
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Funktionalitet 
Funktionalitet är ett centralt begrepp i denna avhandlings analys av dels 
normativa föreställningar om funktionalitet utifrån de unga kvinnornas erfa-
renheter och upplevelser15 och dels normativa föreställningar om hur funkt-
ionalitet samverkar med andra maktordningar.16  

Inom funktionshinderforskning görs det ofta en begreppsdistinktion mel-
lan funktionsnedsättning (impairment) och funktionshinder (disability). 
Funktionsnedsättning beskrivs vara förbunden till den individuella kroppen 
så som avsaknaden av en kroppsdel, eller att ha en defekt kroppsdel, organ-
ism eller kroppsfunktion. Intellektuell funktionsnedsättning innefattas också 
i denna definition. Funktionshinder innebär istället restriktioner och be-
gränsningar orsakade av det rådande samhällets organisering (se t.ex. Oliver 
1990, s. 11). Det förra begreppet refererar således till en biologisk, dysfunkt-
ionell kropp och det senare till sociala exkluderingsprocesser. Denna katego-
riska distinktion har kritiserats inom framförallt feministisk funktionshinder-
forskning, eftersom den antyder att det går att särskilja den biologiska krop-
pen från den sociala kroppen.  Den har problematiserats eftersom funktions-
nedsättning inte endast är kopplad till den biologiska kroppen eftersom den 
kan förstås som socialt konstruerad samtidigt som funktionshinder också 
utgör en del av kroppen (Hughes och Paterson 1997, Thomas 1999, Wendell 
1996). Susan Wendell (1996) är kritisk till å ena sidan en kategorisk uppdel-
ning mellan sjukdom och funktionsnedsättning som ett resultat av biologiska 
faktorer och å andra sidan funktionshinder som ett resultat av sociala fak-
torer. Hon menar att båda dessa är ett resultat av båda faktorerna. Uppdel-
ningen mellan funktionsnedsättning och funktionshinder har således proble-
matiserats på liknande sätt som distinktionen kön/genus kritiserats utifrån 
tanken att kön är socialt konstruerat på samma sätt som genus (Traustadóttir 
och Kristiansen 2004, s. 39).   

Karin Barron lyfter fram en viktig aspekt som sällan noteras, nämligen att 
då olika maktordningar anges i feministiska studier så döljs ofta funktions-
hinder under rubriken ”etc.” (2008, s. 32). Hon menar att en anledning till 
detta kan vara den låga status det kan innebära att vara kategoriserad med 
vissa funktionsnedsättningar. En annan anledning som hon lyfter fram är att 
det kan bero på att inte alla är funktionshindrade och av den anledningen 
osynliggörs det som maktordning. Barron beskriver att det i vissa fall inne-
bär att funktionalitet eller funktionsförmåga används istället för funktions-
hinder, eftersom det är maktordningar som innefattar ”alla” (Ibid.) För att 
undvika den inte helt oproblematiska distinktionen funktionsnedsätt-
ning/funktionshinder i analysen använder jag således i denna avhandling 
begreppet funktionalitet. Funktionalitet, genus och ålder är således likvär-
diga maktordningar i den intersektionella analysen, även om maktordningar-
                                 
15 Se avhandlingens första syfte som beskrivs i inledningsavsnittet.  
16 Se avhandlingens andra syfte som beskrivs i inledningsavsnittet. 
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na i sig också kan förstås som olika i viss mån, eftersom de har skild historik 
m.m. I detta sammanhang är det relevant att poängtera att även om maktord-
ningarna i viss mån kan förstås som olika utesluter det inte att de samverkar 
och omformar varandra.  

I denna avhandling tänker jag mig således att funktionalitet, på samma 
sätt som genus och ålder, inte är något som man ”har” utan något som görs. 
Det vill säga man ”är” inte funktionalitet likväl som man inte ”är” genus 
eller ålder. Funktionalitet är även ett begrepp som jag menar synliggör nor-
men, den så kallade ideala och funktionsdugliga kroppen, och inte endast det 
som anses avvikande. Jag förstår även begreppet funktionalitet som förän-
derligt eftersom normativa föreställningar om det varierar beroende på ex-
empelvis tid och kontext.  

Normativ femininitet 
Införlivandet av och strävan efter en feminin norm, ett feminint ideal som 
även kan beskrivas som önskvärd och eftersträvansvärd var återkommande i 
analysen av de unga kvinnornas uttryckta erfarenheter och upplevelser. Men 
även det motsatta återkom: att vilja ta avstånd från normer om vad feminini-
tet anses vara. För att kunna analysera kvinnornas beskrivna erfarenheter och 
upplevelser av femininitet genom att fokusera på hur normer kring detta 
förhandlas, är normativ femininitet ett fruktbart analytiskt begrepp.17   

I tidigare forskning har en ideal, överordnad och eftersträvansvärd femi-
ninitet beskrivits och denna har teoretiserats på olika sätt beroende på vilka 
maktordningar som har fokuserats på, men också beroende på kontext. Be-
verly Skeggs (1999) studerar arbetarklasskvinnor utifrån klass, genus och 
sexualitet och menar att den femininitet som dessa kvinnor strävar mot är en 
medelklassbaserad feminin norm som innefattar en återhållsam, tolerant och 
medkännande femininitet som är förbunden med respektabilitet. Fanny Am-
björnsson (2004, s. 29) använder sig av begreppet normativ femininitet för 
att analysera den ideala och eftersträvansvärda femininiteten bland unga 
kvinnor i två olika gymnasieklasser (en teoretiskt och en praktiskt inriktad 
gymnasieutbildning). Den beskrivs av Ambjörnsson förhålla sig till, och 
skapas i relation till, historiska föreställningar om klass, etnicitet och sexua-
litet och i relation till maskulinitet. I Ambjörnssons studie var den normativa 
femininiteten en vit, heterosexuell medelklassfemininitet (Ibid., s. 38, 295). 
Vidare var egenskaperna måttfullhet, kontroll, inlevelseförmåga och tolerans 
viktiga ingredienser i den (Ibid., s. 57). Den normativa femininitet som Am-
björnsson beskriver kan liknas vid det som Mimi Schippers (2007) benämner 
hegemonisk femininitet. Inspirerad av maskulinitetsforskaren R. Connell 
(2008) menar hon att det existerar en överordnad femininitet, dvs. att det 
finns föreställningar om ett feminint ideal på samma sätt som att det finns en 
                                 
17 Se avhandlingens första och andra syfte som beskrivs i inledningsavsnittet.  
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hegemonisk maskulinitet och Schippers menar att det centrala är att analy-
sera relationen mellan dessa. 

Jag menar att begreppet normativ femininitet tydliggör att femininitet 
handlar om normer och värderingar i högre utsträckning än vad en ideal eller 
hegemonisk femininitet gör och således är det ett mer relevant begrepp i 
denna avhandling.18 Den normativa femininiteten bör däremot även förstås 
som hegemonisk. Föreställningar om vad som anses vara normativ feminini-
tet är således relaterade till föreställningar om normalitet, och till tidsrumslig 
kontext. I denna avhandling förstås normativ femininitet som något som 
skapas i relation till föreställningar om funktionalitet, genus och i viss mån 
ålder.  

Sammanfattningsvis hämtar jag i denna avhandling inspiration från olika 
forskningsfält, såsom feministisk forskning, ungdomsforskning med genus-
perspektiv, kroppssociologi och funktionshinderforskning. Från denna 
forskning tar jag med mig perspektiv på hur kropp och femininitet konstrue-
ras samt föreställningar om normalitet. Mitt bidrag till det sociologiska 
forskningsfältet är främst att förena genus och funktionalitet.  De tre analy-
tiska begreppen för avhandlingen - normalitet, funktionalitet och normativ 
femininitet - ska inte förstås som att de befinner sig på samma analytiska 
abstraktionsnivå. Normalitet är i stället ett överordnat begrepp som omger 
samtidigt som det också går in i och är en del av funktionalitet och normativ 
femininitet. Normalitet är överordnat begreppet funktionalitet eftersom 
funktionalitet inkluderar normativa föreställningar om hur en funktionell 
kropp ska se ut, bete sig, röra sig och tala. Normalitet är på ett liknande sätt 
även en del av begreppet normativ femininitet, eftersom det handlar om 
normativa föreställningar om femininitet i betydelse av hur den normativa 
feminina kroppen ska se ut, bete sig, röra sig och tala. Begreppen funktion-
alitet och normativ femininitet är även relaterade till varandra och är tätt 
sammankopplade. Dessa två begrepp har en ömsesidig relation eftersom 
normativa föreställningar om funktionalitet är relaterade till, och är en del 
av, en normativ femininitet. Föreställningar om en normativ femininitet in-
kluderar även aspekter av funktionalitet. Funktionalitet och normativ femini-
nitet kan även förstås som att de sammanvävs i föreställningen om vad som 
anses vara en ideal kropp.  

                                 
18 Se avhandlingens andra syfte som beskrivs i inledningsavsnittet.  
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Forskningsprocessen 

För att kunna ta mig an min övergripande problemställning - hur kropp och 
femininitet konstrueras med utgångspunkt i de unga kvinnornas erfarenheter 
och upplevelser - utgår jag från fokusgruppintervjuer, inspirerade av deltag-
arbaserad forskning, samt individuella intervjuer och fältanteckningar. Föl-
jande metodavsnitt beskriver deltagarna, urvalsprocessen samt intervjumeto-
derna. 

Studien genomfördes tillsammans med en redan existerande ”tjejgrupp” 
som bestod av unga kvinnor från olika särskoleklasser i åldrarna 17-20. 
Kvinnorna var således redan bekanta med varandra innan fältarbetet påbör-
jades, vilket var värdefullt med tanke på forskningsmetoden som användes 
(dvs. individuella intervjuer och fokusgruppintervjuer inspirerade av deltag-
arbaserad forskning).19 Det var även värdefullt för mig att deltagarna var 
bekanta med varandra eftersom de teman som diskuterades eventuellt kan 
upplevas som känsliga eftersom de handlade om erfarenheter och upplevel-
ser av kropp och femininitet (som uttrycktes av mig och deltagarna som 
”kvinnlighet” i intervjuerna). Deltagarna har med andra ord följts åt under en 
längre tid, och jag har träffat och intervjuat dem en dag i veckan under en 
period av sju månader åren 2010/2011 med vissa avbrott p.g.a. lov och stu-
diedagar.  

De ansvariga lärarna för ”tjejgruppen” (ibid.) utgjordes av två kvinnor – 
den ena i 50-årsåldern och den andra i 40-årsåldern. De båda lärarna har inte 
deltagit i, eller närvarat vid, fokusgruppintervjuerna och ingår således inte i 
studien.  

Studien är inspirerad av deltagarbaserad forskning, vilket här innebär att 
deltagarna har varit med och utformat intervjutemana i fokusgruppintervju-
erna. Deltagarbaserad forskning kan ses som ett paraplybegrepp som ibland 
också kallas emancipatorisk eller inkluderande forskning. Denna form av 
forskning har varit en del av ett större metodologiskt fält under åtminstone 
de senaste 40 åren och är främst inriktad på marginaliserade grupper. Forsk-
ningsmetoden har sin grund i kvalitativ forskning, aktionsforskning samt 
emancipatorisk och feministisk forskning (se t.ex. Zarb 1992, Walmsley och 
Johnson 2003).  

                                 
19 Deltagarbaserad forskning presenteras nedan och diskuteras och problematiseras även 
utförligare i artikel IV. 
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Deltagarna 
Deltagarna20 i avhandlingen utgörs, vilket tidigare nämnts, av unga kvinnor i 
åldrarna 17-20 som studerar vid en gymnasiesärskola. Kvinnorna i studien 
har kategoriserats med intellektuell funktionsnedsättning. I avhandlingen 
används begreppet intellektuell funktionsnedsättning. Andra begrepp som 
förekommer i Sverige är inlärningssvårigheter eller utvecklingsstörning (det 
senare används dock alltmer sällan idag). Den medicinska benämningen 
intellektuell funktionsnedsättning är mångfacetterad. Kvinnorna i studien har 
genomgått tester och diagnostiserats med intellektuell funktionsnedsättning, 
vilket bl.a. innebär att de har läs- och skrivsvårigheter. Som en konsekvens 
av detta anses de inte kunna följa den ordinarie skolformen, utan i stället 
studerar de vid en gymnasiesärskola. De har olika klass- och etnisk bak-
grund. Några tillhör den infödda majoritetsbefolkningen medan andra har 
föräldrar som inte kommer ifrån eller är uppväxta i Sverige, vilket fram-
kommer i de individuella intervjuerna.  

Urval  
Genom ett så kallat snöbollsurval (Bryman 2002, s. 115) kom jag i kontakt 
med en gymnasieskola i en mellanstor stad i Sverige. Jag kontaktade den 
programansvariga och de undervisande lärarna som jag även hade ett möte 
med och som accepterade att studien genomfördes på skolan. Lärarna me-
nade att studien var relevant och intressant, men de ifrågasatte på vilket sätt 
den skulle gynna kvinnorna som eventuellt skulle delta. Jag fick därefter 
presentera studien för den ”tjejgrupp” som etablerats på skolan för att fråga 
om deras eventuella intresse av att delta. Jag fick sedan möjlighet att närvara 
vid två tillfällen då ”tjejgruppen” hade sina egna träffar. Detta var en önskan 
från de undervisande lärarna, för att kvinnorna skulle få möjlighet att lära 
känna mig innan själva fältarbetet påbörjades. Att närvara vid ”tjejgruppens” 
ordinarie träffar var även ett sätt för mig att bli bekant med dem och få en 
inblick i gruppens aktiviteter. Det visade sig att de var vana att sinsemellan 
diskutera olika föreställningar om kropp och femininitet såsom hur man ska 
och inte ska klä sig som ung kvinna i dag.  

Jag inledde fältarbetet med fokusgruppintervjuer och avslutade processen 
med de individuella intervjuerna. Lynn Michelle (2001) menar att fokus-
gruppintervjuer bör kombineras med individuella intervjuer, eftersom in-

                                 
20 I artikel II och III benämns deltagarna som informanter. Att de unga kvinnorna definieras 
som informanter i de båda artiklarna innebär dock inte att de har varit icke-delaktiga i de 
individuella intervjuerna. Utifrån de intervjuteman som vi skapade tillsammans under fokus-
gruppintervjuerna har jag i samband med de individuella intervjuerna tagit ”ett steg tillbaka” 
och intagit positionen av att vara den som ställer frågor och följdfrågor samtidigt som de unga 
kvinnorna både har varit informanter och deltagare.   
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formationen som kommer fram beror på kontext - vilka som deltar i gruppen 
och i vilken situation. I denna avhandling valde jag att kombinera fokus-
gruppintervjuer med individuella intervjuer för att göra det möjligt för delta-
garna att beskriva de subjektiva erfarenheter som eventuellt inte kunde tas 
upp i grupp eller som av olika skäl inte kunde följas upp av mig i en gruppsi-
tuation.  Jag upplever att denna kombination av intervjumetoder fungerade 
väl, både vad gäller empiriinsamlingen men även för att möjliggöra olika 
sammanhang för de unga kvinnorna att uttrycka sina erfarenheter och upple-
velser på. Några av deltagarna beskrev att de föredrog fokusgruppintervjuer-
na och en av deltagarna avböjde att intervjuas individuellt. Vid fokusgrupp-
intervjuerna var diskussionen mer övergripande, medan de individuella in-
tervjuerna upplevdes, av deltagare som lät sig intervjuas, som ett bättre 
sammanhang för att uttrycka personliga erfarenheter och upplevelser. 

Fokusgruppintervjuernas genomförande  
Fokusgruppintervjuerna ligger till grund för de individuella intervjuerna, så 
jag kommer att börja med att beskriva hur fokusgruppintervjuerna genom-
fördes (även om de inte är lika centrala i artiklarna), för att därefter övergå 
till de individuella intervjuerna.  

Totalt genomförde jag 18 fokusgruppintervjuer med 12 deltagare. Vid ett 
par tillfällen deltog även tre blivande elever som besökte skolan och som 
varit delaktiga i det som diskuterades i fokusgruppen, dock i mindre ut-
sträckning än de ”reguljära” deltagarna. Efter fokusgruppintervjuerna ge-
nomförde jag sedan individuella intervjuer med 11 deltagare. Närvaron vid 
fokusgruppintervjuerna har sett olika ut beroende på frånvaro i form av ex-
empelvis praktik, sjukdom eller andra åtaganden. Jag har återkommande 
under fältarbetets gång poängterat att deltagande i intervjuerna är frivilligt.  

Fokusgruppintervjuerna har två syften: att etablera kontakt med de unga 
kvinnorna och att göra dem delaktiga i utformandet av intervjutemana, ge-
nom att jag inspireras av så kallad deltagarbaserad forskning. Det handlade 
om att tillsammans bidra till en kunskapsproduktion som var grundad i kvin-
nornas subjektiva erfarenheter och upplevelser. Fokusgruppintervjun innebär 
idealt ett samtal mellan deltagare i en grupp som delar liknande erfarenheter 
(Wibeck 2000).  

Jag gav fokusgruppintervjuerna ett stort utrymme då jag ville ge de unga 
kvinnorna ett så stort inflytande som möjligt i skapandet av intervjuteman, 
vilket var en tidskrävande process och en utmaning som krävde att jag pro-
vade mig fram kontinuerligt. Samtidigt har individuella intervjuerna genere-
rat ett empiriskt material som tack vare fokusgruppintervjuerna är grundat i 
kvinnornas subjektiva erfarenheter. 

I början av fältarbetet när fokusgruppintervjuerna genomfördes valde jag 
att ha en relativt öppen ansats och ingång i mötet med deltagarna. På den 
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första fokusgruppintervjun frågade jag dem: Vad skulle ni ställa för frågor, 
om ni var mig, som ville veta mer om hur det är att vara ung kvinna i dag, 
och framför allt om sådant som har att göra med kroppen och kvinnlighet? 
Dessa frågor resulterade i flertal teman som kunde diskuteras vidare såsom 
exempelvis kärlek och relationer, risker/rädsla, utbildning och arbete och 
frågor som berör utseende. I intervjuguiden berörs dessa frågor under te-
mana: den ideala kroppen, rädsla och kropp, klädkoder och skolformen som 
möjliggörande/begränsande. Temat kärlek och relationer handlar däremot 
om kroppslighet men inkluderar även ett sexualitetsperspektiv. Detta tema 
valdes bort då min avhandling inte studerar denna aspekt och på grund av 
nödvändigheten av avgränsning. För att kunna diskutera frågorna även på ett 
mer konkret plan valde jag att utgå från bilder21 i olika tidskrifter som kvin-
norna valde utifrån kriterierna att det är tidskrifter som de själva lä-
ser/bläddrar i och att det skulle finnas bilder på personer i tidskrifterna. Tid-
skrifterna som valdes ut av deltagarna var Veckorevyn, Julia, Frida, Hänt 
Extra och Transition. Veckorevyn beskrivs vara Sveriges största och popu-
läraste forum för unga kvinnor och innehåller en bred mix av mode, skönhet, 
relationer och kändisliv.22 Tidskriften Julia riktar sig till läsare mellan 9 och 
14 år och erbjuder läsning om kändisar, mode, skolan, bästisar, killar och 
kärlek, recept och pyssel.23 Hänt Extra beskrivs som en tidskrift som är tuff 
och närgången, och som handlar om party, mingel, flirt, romanser, rykten 
och sanningar om svenska kändisar och om världsstjärnor.24 Transition slut-
ligen är en actionsporttidskrift som beskrivs leverera de bästa berättelserna 
och bilderna inom actionsport. Dess läsare beskrivs vara studerande i åldrar-
na 14-35 år, 80 procent av läsarna är män, och favoritsporterna är snow-
board, skateboard, friåkning och surfboard.25 Under fokusgruppintervjuerna 
där tidskrifterna var i fokus ställdes följande frågor: 

Välj en bild på någon ni tycker är fin (Kamilla har bestämt tema)  

Välj en bild på en förebild (Kamilla har bestämt tema)  

Välj en bild på en dålig förebild (deltagarna har bestämt tema) 

Välj en bild på någon som är neutral (deltagarna har bestämt tema) 

Välj en bild på par som passar ihop och par som inte passar ihop (deltagarna 
har bestämt tema) 

 

                                 
21 Se bilaga 2. 
22 http://www.bonniertidskrifter.se/varumarken/kvinna-livsstil/VeckoRevyn 
23 http://www.dintidning.se/julia 
24 http://www.prenumerera.se/hant-extra 
25 http://www.transition.se/om-transition 
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De unga kvinnorna fick berätta om varför de valt just den bilden och detta 
resulterade i olika diskussionsteman, som således kom att diskuteras under 
fokusgruppintervjuerna och de kom även att fungera som intervjuteman i 
intervjuguiden till de individuella intervjuerna. Diskussionstemana var: den 
neutrala kroppen, att smälta in, som t.ex. innebar sätt att klä sig på. Att 
sticka ut handlade om tatueringar, piercing, bröst och läppförstoringar m.m. 
Upplevelser av att inte vara/eller vara som det förväntas, matcha/stil, inne-
bar exempelvis erfarenheter och upplevelser om betydelsen av att matcha 
kläder och olika innebörder av stil och sätt att vara på. Temat att bli tittad på 
innebar erfarenheter och upplevelser av just detta. Det var med andra ord 
inte bilderna i sig som var det väsentliga i konstruktionen av intervjuguiden 
och i diskussionerna i fokusgruppintervjuerna, utan snarare det som sades 
om dem.  

Inspirerad av Susan Schweik (2011) fick deltagarna vid den sista fokus-
gruppintervjun göra en karta över hur de förflyttar sig fysiskt i sin vardag då 
erfarenheter och upplevelser av kropp och femininitet beskrevs vara bero-
ende av fysisk kontext. De unga kvinnorna fick även namnge dessa fysiska 
kontexter med egna ord som symboliserade hur de upplevde dem, vilket 
resulterade i: särklasserna som fick heta ”dårhuset”, gymnasieklasserna som 
fick heta ”övriga” och bussen som fick heta ”snusken”. Ytterligare platser 
som beskrevs var stationen, centrum, och hemmet. Avslutningsvis fick de 
även berätta om hur de tyckte att det hade fungerat att intervjuas i fokus-
grupper och att skapa intervjuteman tillsammans med mig samt även hur de 
hade upplevt min roll i gruppen. 

Gymnasiesärskolan kan beskrivas som begränsande, framför allt vad gäl-
ler framtida möjligheter för de som studerar där i relation till arbets-
marknaden och fortsatta studier (se t.ex. Molin 2004). Men särskolan kan 
även beskrivas som tillåtande vad gäller möjligheter att exempelvis lämna 
undervisningen om man behöver en paus. Denna tillåtande kontext kan bli 
problematisk i samband med fokusgruppintervjuer. Vad gör man när någon 
av deltagarna i gruppen behöver ta en paus för att komma tillbaka till fokus-
gruppintervjun tio minuter senare? Jag lät deltagarna komma och gå som de 
ville. Eller vad gör man när föräldrar förväntar sig att närvara vid fokus-
gruppintervjun eftersom de vanligtvis tillåts delta vid skolans undervisnings-
tillfälle? Vid detta tillfälle bad jag vänligt föräldern att lämna klassrummet. 
Att göra intervjuer på en skola medför även andra ”problem” som jag strate-
giskt försökt undvika såsom att som ”vuxen” i en skolmiljö förväntas inta en 
lärarposition.26 

Jag transkriberade fokusgruppintervjuerna direkt efter varje fokusgrupp-
tillfälle för att kunna identifiera de relevanta diskussioner som berörde av-
handlingens övergripande problemställning och hur dessa kunde fördjupas. 

                                 
26 Detta ”problem” diskuteras i artikel IV. 
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De individuella intervjuernas genomförande  
Jag skapade en intervjuguide27 till de individuella intervjuerna utifrån de 
teman som formulerats och diskuterats under fokusgruppintervjuerna.  

Jag har i samband med de individuella intervjuerna följt intervjuguidens 
struktur vad gäller ordningsföljden av intervjutemana. Men det viktigaste 
under intervjun var att de unga kvinnorna fick frihet att beskriva sina subjek-
tiva erfarenheter i så stor utsträckning som möjligt, snarare än att intervju-
guidens ordningsföljd följdes exakt. De individuella intervjuerna kan sägas 
vara semistrukturerade, dvs. intervjuguiden bestod av specifika teman som 
skulle beröras men deltagaren hade frihet att utforma svaren på sitt eget sätt 
(Bryman 2002, s. 127). Intervjuprocessen var således flexibel, och fokus låg 
på vad deltagaren själv upplevde som viktigt vad gäller förståelsen av olika 
händelser och beteenden (Ibid., s. 301).  

Intervjuerna inleddes med de frågor som berörde bakgrundsinformation-
en, och därefter ställdes de frågor som kom upp under fokusgruppintervjuer-
na. Därefter ställdes frågor som berörde framtiden. Avslutningsvis fick del-
tagarna möjlighet att lägga till det som de upplevde att jag hade glömt att 
fråga om. 

Vissa intervjuteman kan förstås som ”känsliga” såsom erfarenheter av att 
bli ”tittad på”. Jag kunde uppleva ett visst eget motstånd mot att ställa såd-
ana frågor, men samtidigt var det dessa erfarenheter och upplevelser som 
deltagarna hade beskrivit under fokusgruppintervjuerna vilket gjorde att jag 
såg dem som relevanta. Det var även viktigt för mig att ställa frågor som 
balanserade dessa erfarenheter och upplevelser, dvs. att inte bara fråga om 
erfarenheter av att ”bli tittad på”, utan även att ställa frågor om erfarenheten 
av att ”titta på” andra liksom på sig själv. 

Jag genomförde även en uppföljningsintervju med samtliga deltagare. 
Denna intervju varierade beroende på intervjuperson. För mig var det viktigt 
att ge utrymme för deltagaren själv att styra denna intervju, t.ex. om de hade 
funderat över något sedan den förra intervjun som de vill lägga till. Jag fick 
även möjlighet att ställa följdfrågor kring sådant jag upplevde som otydligt 
vid det första intervjutillfället. I uppföljningsintervjun kompletterade jag 
med frågor som berörde kroppsliga markörer såsom tatueringar, piercings 
och så kallade skönhetsoperationer eftersom det var något som diskuterades 
under fokusgrupptillfällena.  

Under fältarbetet skrev jag kontinuerligt fältanteckningar. Fältanteckning-
arna kretsade kring mina intryck, och kring de detaljer som berörde kontex-
ten (Bryman 2002, s. 293). I början av fältarbetet var fältanteckningarna 
framför allt till för min egen skull eftersom de inkluderade mina reflektioner 
kring intervjuerna. I det fortsatta arbetet med analysen blev de även av stor 
vikt för den reflexiva metoddiskussionen som jag för i artikel IV. 

                                 
27 Se bilaga 1.  
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Analysprocessen 
I följande avsnitt beskriver jag hur jag har gått till väga när jag har analyserat 
transkriptionerna av intervjuerna. Analysprocessen påbörjades däremot re-
dan under fokusgruppintervjuerna, när min övergripande problemställning 
kom att styra olika beslut som tagits under empiriinsamlingen såsom valet att 
utgå från tidskrifter och bilder i diskussionerna. Analysarbetet har på så sätt 
varit en ständigt pågående process under empiriinsamlingen och transkribe-
ringen. Analysen av transkriptionerna från de individuella intervjuerna har 
präglats av ett abduktivt arbetssätt (Alvesson och Sköldberg 1994, s. 39-51), 
dvs. analysprocessen kan beskrivas som en växelverkan mellan empiri och 
teori. Analysen har även utgjorts av en tematisk analys där jag har fokuserat 
på hur ofta erfarenheter, ord och fraser som jag förknippar med ett visst tema 
uppträder (Bryman 2002, s. 405).  

Analysen av transkriptionerna kan även sägas ha ägt rum i flera steg där 
jag till en början har läst igenom intervjuerna ett flertal gånger. Därefter har 
jag kodat återkommande passager i transkriptionerna. Konkret gjordes denna 
kodning genom att jag markerade olika stycken och meningar i transkript-
ionerna med beteckningar som exempelvis stirrad på, sticka ut, smälta in 
och så vidare. I nästa steg har kodningarna i sin tur analyserats och kodats 
med hjälp av begrepp som kroppsliga strategier, motståndsstrategier, nor-
malitet och så vidare. Denna kodning har växelvis ägt rum med hjälp av 
teorier som berör feministiska och funktionshinderrelaterade perspektiv på 
kroppen, och dessa har på så sätt varit vägledande i analysprocessen även om 
jag anser att det är empirin som i första hand har varit styrande för hur ana-
lysen har gjorts. Maktordningarna funktionalitet, genus och i viss mån ålder 
har fungerat som mina centrala analysingångar. Det innebär att de kodade 
avsnitten har lästs upprepade gånger för att möjliggöra analysen av samspe-
let mellan dessa maktordningar.  

Analysen har delats upp och genomförts under olika tidpunkter i avhand-
lingsskrivandet vilket är förenligt med avhandlingens format som en sam-
manläggningsavhandling. Jag började med att fokusera på och fördjupa ana-
lysen kring kroppsliga strategier och därefter övergick jag till metodologiska 
dilemman kring deltagarbaserad forskning utifrån mina fältanteckningar och 
analyser av deltagarnas erfarenheter, och slutligen vidtog analysen av temat 
”erfarenheter av kritiska blickar”. Artikel I var i sin första version uteslu-
tande en teoretisk artikel men i slutversionen kompletterades den med empi-
riska exempel för att bättre kunna underbygga de teoretiska resonemang som 
presenterades.  

Fokusgruppintervjuerna och de individuella intervjuerna har således an-
vänts på olika sätt i avhandlingen. Fokusgruppintervjuerna har i huvudsak 
legat till grund för konstruktionen av intervjuguiden. Empirin från fokus-
gruppintervjuerna har inte kommit till användning i de två empiriska artik-
larna, dvs. artikel II och III. Däremot har erfarenheter av att arbeta med del-
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tagarbaserad forskning och enstaka inslag från fokusgruppintervjuerna 
kommit till användning och utgjort ett värdefullt empiriskt bidrag tillsam-
mans med fältanteckningarna för den kritiska metoddiskussion som förs i 
artikel IV.  

Temana för artiklarna II och III valdes ut av olika anledningar. Artikel II 
utgörs av ett kapitel till en internationell antologi som heter Invisible Girl 
(redaktör Frånberg, Hällgren och Dunkels). Delar av avhandlingens empiri 
passade mycket bra för denna antologi då det i viss mån saknas forskning om 
och med unga kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning och då empirin 
illustrerade olika kroppsliga strategier att göra sig synlig, sticka ut och pas-
sera som ung kvinna.28 För att illustrera komplexiteten i det empiriska 
materialet analyserade jag de citat som berörde ”synlighet” och ”osynlighet” 
för att på så sätt kunna visa på olika variationer av kroppsliga strategier. 

Temat i artikel III består av erfarenheter av att bli ”tittad på”. Detta tema 
valdes ut då det var en erfarenhet som visade sig vara framträdande i flertalet 
av intervjutemana: den ideala kroppen, den neutrala kroppen, att sticka ut, 
upplevelser av att vara/eller inte vara som det förväntas, den neutrala krop-
pen, matcha/stil och erfarenheter av att bli tittad på. Jag har för artikeln 
analyserat dessa teman och valt ut olika citat som beskriver olika sätt att bli 
”tittad på”. Jag har både valt ut citat som visar på gemensamma mönster men 
också citat som uttrycker avvikande erfarenheter av att bli ”tittad på” för att 
kunna analysera variationer av kritiska blickar.  

Etik 
Studien har godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (diarie-
nummer 2010/365). Etiska överväganden är något som jag genomgående 
reflekterade kring innan studien påbörjades och också under själva forsk-
ningsprocessen. Etiska dilemman kring deltagarbaserad forskning diskuteras 
och problematiseras mer i artikel IV. I detta avsnitt kommer jag att ta upp 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitet och ”intervjuar-
effekten”. 

Informationskravet är grunden för att samtyckeskravet ska kunna upp-
fyllas (Kalman och Lövgren 2012, s. 13). Deltagarna i avhandlingen har 
både erhållit skriftlig29 och muntlig information om den studie de eventuellt 
skulle delta i, och de fick en veckas betänketid på sig till att ta ställning till 
om de ville delta eller inte. Jag har framförallt lagt stor vikt vid att ge en 
tydlig muntlig information eftersom deltagarna eventuellt hade svårigheter 
med att läsa.  

                                 
28 Se avsnittet om tidigare forskning i inledningen. 
29 Se bilaga 3.  
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Samtyckeskravet har i denna studie inhämtats regelbundet under empiri-
insamlingen, dvs. både i början av varje individuell intervju och fokusgrupp-
intervju. Vid dessa tillfällen har samtliga unga kvinnor informerats om vad 
de samtycker till - t.ex. att intervjuerna bandas och att deltagandet är frivil-
ligt samt att de när som helst, om de så önskar, kan avbryta sitt deltagande 
utan att uppge någon särskild orsak till det. Men trots att jag innan varje 
intervju tydligt informerade om vad kvinnorna samtyckte till inträffade det 
vid ett tillfälle att en av dem på en fokusgruppintervju pekade på min dikta-
fon och frågade: Vad är det där? Hon hade glömt samtyckeskravet, att vi 
spelade in det som sades under intervjuerna. Denna unga kvinna var förse-
nad till fokusgruppintervjun och hade således gått miste om informationen. 
Den erfarenheten gjorde att jag insåg hur viktigt det är att varje deltagare ges 
denna information vid varje tillfälle, även om de kommer sent till fokus-
gruppintervjun. Vid ett tillfälle ville även en ung kvinna som besöker skolan 
för att eventuellt börja studera där delta. Hon fick information om samtyck-
eskravet men ville ändå inte att vi skulle spela in det som sades, och själv-
klart gjorde vi då inte det vid det tillfället. 

Samtyckeskravet beskrivs vara av särskild betydelse då intervjuer görs 
med personer som har intellektuell funktionsnedsättning. Framförallt bör 
särskilt stor vikt läggas vid ”intervjuareffekten”, dvs. risken att vilja vara 
forskaren till lags eftersom personer med intellektuell funktionsnedsättning 
kan frestas av att idyllisera verkligheten och att främst ge positiva svar på de 
frågor som ställs (Tøssebro 1989). För att undvika ”intervjuareffekten” har 
jag förutom att ge både skriftlig och muntlig information om samtyckeskra-
vet, gett deltagarna betänketid innan de gav besked om de ville delta i stu-
dien eller ej. Jag försökte även att få till ett så öppet och tillåtande klimat 
som möjligt under fokusgruppintervjuerna genom att upprepat uttrycka att 
det är okej att säga och tycka vad man ville, att inget är ”konstigt”, och att vi 
alla kan uppleva saker på olika sätt och tycka olika samt att det är helt okej. 
Det är så klart svårt att avgöra om deltagarna har idylliserat sina erfarenheter 
och upplevelser och således avgivit svar som kan upplevas som alltför posi-
tiva. Jag upplever däremot att de unga kvinnorna uttryckte erfarenheter och 
upplevelser kring de teman som diskuterades som både kan förstås som posi-
tiva och negativa.30 

Konfidentialitet är ett annat viktigt etiskt ställningstagande som behöver 
hanteras för att i så stor utsträckning som möjligt undvika igenkännbarhet för 
deltagarna. Kvinnorna har i denna avhandling tilldelats figurerade namn. 
Ålder anges inte vid intervjucitaten. Detta val har gjorts på grund av konfi-
dentialitet och för att deltagarnas åldrar analyseras som en homogen ålders-
kategori dvs. som ungdomar/unga kvinnor.  

Vad gäller frågan om konfidentialitet så är det omöjligt att helt garantera 
att deltagarnas identiteter inte röjs, bl.a. då ansvariga på skolan godkände 
                                 
30 Se artikel I, II och III. 
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studien innan jag fick tillträde till ”tjejgruppen”. Programrektorn och ansva-
riga lärare för ”tjejgruppen” har således även erhållit information om studien 
och vet vilka som ingått i den, vilket däremot var nödvändigt för att överhu-
vudtaget kunna genomföra den. 

Under fokusgruppintervjuerna har vi tillsammans kommit överens om att 
”det som sägs i rummet stannar i rummet”. Trots denna muntliga överens-
kommelse valde jag som framgått att ställa frågor som kan upplevas som 
”känsliga” eller personliga under de individuella intervjuerna. Deltagarna har 
även uppmuntrats till att diskutera mer allmänt under fokusgruppintervjuerna 
för att undvika att någon skulle känna sig obekväm inför att eventuellt be-
höva dela med sig av personliga erfarenheter i ett gruppsammanhang. Delta-
garna har följts av mig under en period av sju månader och under den tiden 
skapades ett ömsesidigt förtroende mellan oss. Detta innebar bl.a. att trauma-
tiska erfarenheter som de unga kvinnorna upplevt potentiellt kunde komma 
upp till ytan. Under fältarbetet hände det också vid ett tillfälle. Jag har vid 
detta tillfälle stängt av diktafonen, avbrutit intervjun, lyssnat till den unga 
kvinnan och därefter, med den unga kvinnans tillåtelse, förmedlat en pro-
fessionell kontakt som kan hjälpa henne att bearbeta sina erfarenheter. 
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Konstruktioner av kropp och femininitet – 
avhandlingens resultat  

”Som en vanlig tjej” är en del av titeln på denna avhandling, men vad inne-
bär det för de unga kvinnorna att ”vara som” en vanlig tjej? Hur förhandlar 
de kring normer om femininitet och hur kan denna förhandling skapa vissa 
motsättningar mellan dem? I detta avsnitt fördjupar jag denna diskussion 
genom att fokusera på själva görandet och illustrera hur en normativ femini-
nitet inkluderar normativa föreställningar om funktionalitet samt går in i, och 
är en del av, föreställningen om en ideal kropp. Innan jag diskuterar dessa 
frågor vidare knyter jag här samman det jag har kommit fram till i min av-
handling. 

Avhandlingens övergripande problemställning är hur kropp och feminini-
tet konstrueras med utgångspunkt i kvinnornas erfarenheter och upplevelser 
och denna problemställning behandlas i de olika artiklarna.  

Artikel I utgörs av ett översiktligt teoretiskt ramverk som illustrerar hur 
kroppen kan teoretiseras. Artikeln ska främst ses som ett bidrag till hur te-
man inom funktionshinderforskning kan fördjupa förståelsen av konstrukt-
ioner av kropp och normalitet genom begreppet intersektionalitet. Artikel II 
handlar om kroppsliga strategier för att ”passera”, ”sticka ut” eller ”smälta 
in” som en ung kvinna och de förstås som strategier för att följa, utmana och 
förhandla kring föreställningar om normalitet, kropp, femininitet och ålder. 
Artikeln ska främst ses som en exemplifiering av hur man är medskapare i 
konstruktionen av sig själv genom olika kroppsliga strategier. Artikel III 
belyser de känslor hos deltagarna som beskrivs i samband med erfarenheter 
av att få kritiska blickar. Artikeln bidrar med en exemplifiering av hur krop-
par konstrueras genom att illustrera det komplexa samspelet mellan makt-
ordningarna funktionalitet, genus och ålder i deltagarnas upplevelser av kri-
tiska blickar. Erfarenheterna är kopplade till vissa platser som jag benämner 
som ”riskfyllda transportsträckor”. Artikel III fördjupar därmed innehållet i 
artikel II på så sätt att deltagarnas erfarenheter av att bli stirrad på kan för-
stås vara relaterade till hur de kategoriserar sig själva genom att använda sig 
av olika kroppsliga strategier för att på så sätt påverka interaktionsprocessen 
och skaffa sig tolkningsföreträde. Att ha fokus på erfarenheter av att bli stir-
rad på kan däremot ge en otillräcklig bild av kritiska blickar och olika for-
mer av stirrande. I empirin finns även beskrivningar av erfarenheter av att 
titta på andra och även hur de betraktar sig själv. Artikel IV bidrar med ett 
problematiserande förhållningssätt till deltagarbaserad forskning genom att 
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illustrera några etiska dilemman som vidhäftar funktionshinderforskning. 
Artikeln öppnar även för alternativa former av forskningssamarbeten som 
jag i delstudien benämner som ”deltagarbaserad forskning light”. Delstudi-
ernas bidrag till det sociologiska forskningsfältet är att visa på fruktbarheten 
av att studera konstruktioner av kropp och femininitet i skärningspunkten av 
flera olika teoretiska perspektiv (i avhandlingen undersöks främst feminist-
iska, kroppssociologiska, intersektionella och funktionshinderrelaterade per-
spektiv).  

De kroppsliga strategier som de unga kvinnorna använder till både en 
strävan och ett motstånd mot att vara ”som en vanlig tjej”, skapar även mot-
sättningar och ambivalens mellan dem. Enligt Bauman (1991) är ambivalens 
en upplevelse som uppkommer som en naturlig del av språkbruket. Ambiva-
lens uppstår genom den huvudfunktion som språkbruket har; att namnge och 
att benämna. Om situationen inte går att benämna eller kategorisera och om 
flera benämningar är möjliga uppstår således ambivalens. För Bauman inne-
bär ambivalens ett obehag och en rädsla som vi upplever när vi inte kan läsa 
av situationer korrekt och då vi kan välja mellan många möjliga handlingar, 
vilket resulterar i obeslutsamhet och förlust av kontroll (Ibid., s. 2). Bauman 
fokuserar inte endast på språkbruket utan även på relationen mellan indivi-
ders tänkande och deras upplevelser av ambivalens. Det är detta som jag 
inspireras av i den meningen att i det så kallade individualistiska konsumt-
ionssamhället uppstår ambivalens på grund av att många inlärda mönster kan 
tillämpas (Ibid.). Det som Bauman definierar som inlärda mönster kan för-
stås som det som jag i denna avhandling länkar samman med kroppsliga 
strategier.  Jag menar att i ett samhälle där ett flertal tänkbara kroppsliga 
strategier är möjliga att iscensätta kan således ambivalens uppstå inför hur 
man ska framställa sig som ung kvinna. Vad är det ”rätta” sättet? Och vad 
händer när en klasskamrat väljer en annan kroppslig strategi än en själv? 
Kvinnorna beskrev att de ibland möttes av funderingar från andra om de var 
en tjej eller om de var en kille. De beskrev också att de möttes av förvåning 
när de ibland berättade för andra att de studerar vid en gymnasiesärskola 
eftersom ”de verkar så normala”. Men vem är egentligen ”normal” eller 
onormal? Och finns det någon gräns för när man anses vara en tjej eller en 
kille? Detta var aspekter som de unga kvinnorna reflekterade kring. Enligt 
Bauman så är inte lösningen för att undvika ambivalens att ytterligare kate-
gorisera och benämna utan det skapar snarare det motsatta - fler tillfällen till 
upplevelser av det tvetydiga (Ibid., 1).   

Även om kvinnorna i viss mån kan beskrivas vara kritiska till föreställ-
ningar om normalitet så kan deras relation till att vara en student vid en 
gymnasiesärskola förstås som ambivalent. Ibland berättar de för andra att de 
studerar vid en gymnasiesärskola. Men oftast inte. Nedan följer några röster 
som beskriver varför de oftast inte berättar det för andra.  
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Det är inte direkt det första man säger ”Hej jag är onormal. Ja hörudu jag är 
onormal bara så att du vet” (Lisa, om varför hon inte berättar för så många att 
hon studerar vid en gymnasiesärskola). 

Kränkande, värsta jag vet är ordet särskola (Emma). 

Man är strategisk med vem man berättar det för [att man studerar vid en 
gymnasiesärskola]. Man vill bli tagen på allvar och respekterad för den man 
är. Man säger rätt saker, verkar vara smart och bra på saker som andra är 
(Rebecka).  

De unga kvinnorna tillbringar en stor del av sina vakna liv i gymnasiesärsko-
lan, vilken utgör en specifik kontext som inbegriper och blir en del av deras 
kroppsliga erfarenhet.31 Deras subjektiva erfarenheter och upplevelser visar 
att vara ”som en vanlig tjej” innebär ett ständigt görande. Det är inget som 
man är automatiskt. Det är en komplex process som är relaterad till hur mak-
tordningarna funktionalitet, genus och ålder samverkar i vissa fysiska kon-
texter som innefattar rådande föreställningar om normalitet. Den normativa 
femininiteten kan utifrån deltagarnas erfarenheter och upplevelser beskrivas 
som en respektabel, fläckfri, ”normal” tjej, och strävan mot vad som anses 
vara det görs genom olika kroppsliga strategier. Dessa strategier kan vara att 
klä sig som en moderiktig ung kvinna med en åldersanpassad klädsel. Den 
normativa femininiteten och den ideala kroppen kan även eftersträvas med 
hjälp av yttre attribut. Pamela beskriver de känslor av glädje som hon upple-
ver när hon går genom skolans korridorer med en laptop i sin famn och då 
möts av andra blickar än de hon vanligtvis får.32 Pamela beskriver det som 
vänliga blickar och leenden som gör att hon känner sig stolt och accepterad, 
vilket jag i delstudien beskriver som en strategi för att bli ”neutral” och för 
att kunna ”passera” (Goffman 1963, s. 73f) som en ung, trendig kvinna. Det 
är en erfarenhet och upplevelse som visar att föreställningar om normativ 
femininitet inte endast innebär vissa föreställningar om femininitet (så som 
att bära en moderiktig, åldersanpassad och ”könad” klädsel) utan även inklu-
derar aspekter av normativa föreställningar om funktionalitet. Att bära en 
laptop i en skolkontext kan exempelvis signalera att man kan läsa och skriva 
och att man är studerande, en så kallad funktionsduglig ung kvinna. Det vill 
säga att vara funktionsduglig ingår i föreställningen om vad som anses vara 
normativ femininitet. Sally beskriver hur ett möte med en kille på en buss 
var betydelsefullt för henne då killen pratade med Sally som om hon var en 
”vanlig” tjej. Sally uttrycker det på följande vis:  

Jag märker att folk pratar med mig och tittar på mig som att jag är normal, till 
exempel, en av mina vänner som jag träffade för första gången på bussen han 
pratade med mig som att jag var en vanlig tjej liksom, jag blev så glad när 
han pratade med mig (artikel III, s. 22).  

                                 
31 Se artikel II, III och IV. 
32 Se artikel I och II. 
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Den normativa femininiteten som Pamela, Sally och andra deltagare beskri-
ver kan förstås som eftersträvansvärd eftersom den innebär att bli respekte-
rad, accepterad, åtråvärd och tagen på allvar som en så kallad normal tjej och 
att vara ”lagom”, ”vanlig” och funktionsduglig. Men den normativa femini-
niteten är däremot inte bara eftersträvansvärd utan den möter även motstånd 
bland de unga kvinnorna som ibland kan resultera i motsättningar och ambi-
valens mellan dem. Sådana motsättningar uttrycks genom vad som kan för-
stås som att ta avstånd från de egna klasskamraternas stil och klädsel33. Jag 
menar att denna ambivalens och de föreställningar om normalitet som kvin-
norna beskriver är relaterat till förtryckande strukturer. Det är ”könade” 
strukturer som diskriminerar de som inte anses uppfylla kriterierna för den 
kroppsliga normen som påverkar personer med funktionsnedsättning.34 
Dessa strukturer är även relaterade till att man som ung kvinna använder sig 
av kroppsliga strategier för att göra femininitet och att vara ”som en vanlig 
tjej”, samtidigt som dessa även bemöts av motstånd i form av att ”sticka ut”, 
exempelvis som en ”pojkflicka”. Genom att göra som ”man vill” och att ”se 
ut som man vill”, bära piercings och tatueringar och att också säga ifrån när 
någon kritiserar ens utseende gör Liv motstånd mot olika föreställningar om 
absoluta sanningar kring femininitet35 (Butler 1993, s. 126-127). Dessa hand-
lingar kan förstås som subversiva, dvs. de kan förstås som motståndshand-
lingar eftersom de pekar på sprickor i en ordning som annars framstår som 
enhetlig och absolut (Ibid.).  

I denna avhandling har unga kvinnor bidragit med erfarenheter och upp-
levelser som enligt min analys synliggör sociala föreställningar om normali-
tet - t.ex. önskan och strävan mot att vara eller inte vara ”som en vanlig tjej” 
- som är kopplade till konstruktioner av kropp och femininitet. Men för 
kvinnorna handlar det däremot inte endast om en önskan om att passera som 
obemärkta - som normen - utan de förhandlar kring normer om femininitet 
även för att synas och sticka ut som unga kvinnor, för att på så sätt bli ihåg-
komna och framförallt inte osynliggjorda.36 

                                 
33 Se artikel II.  
34 Se artikel III. 
35 Se artikel II. 
36 Se artikel II.  
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Avslutande reflektioner 

Den centrala utmaningen i denna avhandling har varit att på ett sociologiskt 
fruktbart sätt analysera hur kropp och femininitet konstrueras med utgångs-
punkt i de unga kvinnornas erfarenheter och upplevelser. Kvinnornas erfa-
renheter och upplevelser har analyserats utifrån ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv, som tar hänsyn till materiella dimensioner. Jag har framförallt 
intresserat mig av att studera konstruktioner av kropp och femininitet från ett 
intersektionellt perspektiv genom det överordnade analytiska begreppet 
normalitet, som är en del av begreppen funktionalitet och normativ feminini-
tet. Jag analyserar specifikt hur föreställningar om normalitet är relaterat till 
görandet av kropp och femininitet, i samspelet mellan funktionalitet, genus 
och i viss mån ålder.  

Denna avhandling utgår således från kvinnornas erfarenheter och upple-
velser kring kropp och femininitet, vilket är ett relativt outforskat område. 
Avhandlingens huvudsakliga bidrag är att synliggöra och analysera subjek-
tiva erfarenheter och upplevelser relaterade till hur de unga kvinnorna för-
handlar kring normer om femininitet och kropp för att sträva mot eftertrak-
tade kropps- och femininitetsideal, men också det motsatta: att göra mot-
stånd mot dessa.  

Min förhoppning är att denna avhandling bidrar med att visa att funktion-
alitet är en fruktbar maktordning att integrera vid intersektionella analyser, 
som fokuserar på frågor som berör kropp och femininitet. Funktionalitet 
samverkar med genus och ålder i strävan, motståndet och införlivandet av 
normer om femininitet och den ideala kroppen.  

I denna avhandling reflekterar jag även kring deltagarbaserad forskning 
inom funktionshinderforskning och problematiserar framförallt att ”delta-
gande” inte nödvändigtvis alltid innebär inkludering utan även, i vissa sam-
manhang, kan verka exkluderande för vissa individer.  

Utmaningen med att på ett fruktbart sätt analysera hur kropp och femini-
nitet konstrueras med utgångspunkt i de unga kvinnornas erfarenheter och 
upplevelser, är även relaterad till nödvändigheten av att begränsa själva pro-
blemställningen. Precis som i alla forskningsprocesser så finns det intres-
santa frågeställningar som hade kunnat studeras vidare. Exempel på sådana 
är frågor kopplade till identitetskonstruktioner, hälsa, stress och relationen 
till mat. Dessa aspekter var inte centrala i kvinnornas erfarenheter och upp-
levelser. Här spelar min roll som forskare in. Jag saknade kanske den ly-
hördhet som hade krävts för ett lyckosamt uppfångande av dessa frågor. 
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Under forskningsprocessen blev ett fåtal teman mycket centrala. Jag valde 
att fördjupa mig i dessa, snarare än att på ytan beröra ett flertal spretiga 
aspekter. Jag har i avhandlingen tagit mig an platsens betydelse och belyst 
vissa dimensioner av hur kroppar konstrueras, i relation till hur funktion-
alitet, genus och ålder samspelar, med lovande utfall37. Detta påvisar vikten 
av rumslighet för social interaktion och konstruktioner av normalitet och det 
är intressant att utveckla i framtida forskning. I avhandlingen begränsar jag 
mig till att analysera endast vissa maktordningar, som jag upplevde som de 
mest centrala i relation till min övergripande problemställning. Men i fortsatt 
forskning är exempelvis klass, etnicitet och sexualitet relevanta forsknings-
frågor. I denna avhandling relaterar jag inte till skolforskning. Fältarbetet 
utförs i skolan, men jag studerar inte kvinnorna i första hand som elever eller 
i samspel med lärare. Det är inte deras lärande eller den pedagogiska kontex-
ten som studeras. I efterhand kan jag dock se att detta inte är helt oproblema-
tiskt med tanke på hur central skolkontexten är för de unga kvinnornas erfa-
renheter och upplevelser eftersom de i högsta grad lär sig att bli ”som en 
tjej”. Jag har i viss mån belyst dilemmat med hur skolkontexten bidrar till 
hur kroppar görs och hur detta innefattas av en ambivalens mellan ett stär-
kande omsorgstagande som tenderar att bli nedvärderande. I fortsatt forsk-
ning menar jag att det skulle vara relevant att fördjupa denna diskussion om 
ambivalensen och komplexiteten att å ena sidan riskera nedvärderande av 
unga kvinnor och att å andra sidan ”värna någons trygghet” (Barron 1997, s. 
88). Unga kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning är en särskilt sår-
bar ”grupp” och i relation till dessa kvinnor menar jag att denna diskussion 
är komplex och ytterst relevant att fördjupa i fortsatt sociologisk forskning.  

I min position som kvinnlig forskare är jag en del av och påverkas av det 
samtida samhället som konstruerar och förmedlar normativa bilder av 
kroppsideal. Jag är en del av det som jag studerar. Det kan vara relevant att 
som forskare reflektera kring hur man konstruerar och konstrueras i vissa 
kontexter för att ytterligare belysa dess betydelse och komplexitet för hur 
kroppar görs i relation till dominerande föreställningar om normalitet. Under 
fältarbetet blev ”min kropp” synlig för mig själv som avvikande, som en 
kropp som inte följer normen. Sara Ahmed (2000) beskriver att ”den egna 
kroppen” endast är möjlig i relation till och i möten med andra kroppar: 

The “own body” no longer belongs to me rather it exists in a world of other 
bodies and opens my body to other bodies (Ibid., s. 48).  

 

 

                                 
37 Se artikel III. 
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Här följer ett antal utdrag ur mina fältanteckningar som beskriver mina erfa-
renheter: 

Jag hade ett möte med lärarna som är ansvariga för ”tjejgruppen” som jag 
eventuellt och förhoppningsvis ska få möjlighet att göra så kallad deltagarba-
serad forskning med. En av kvinnorna berättar för mig hur fixerade de unga 
kvinnorna är vid sitt utseende. Allt handlar om utseende säger hon. Hon fort-
sätter med att säga att unga kvinnorna klär sig så annorlunda i dag, i jämfö-
relse med när hon var ung, det ser ut som om de ska på fest varje dag. De har 
till och med högklackat på skolan! Mötet kändes bra och jag var väldigt in-
spirerad på något sätt som var svårt att förklara. Jag tror att det var för att det 
är härligt att träffa människor som är passionerade inför sitt arbete och som 
önskar dem som de undervisar det bästa, vilket jag upplevde att lärarna an-
svariga för ”tjejgruppen” förmedlade. Jag lämnade mötet med funderingar 
över om de kommer att tillåta mig att träffa ”tjejgruppen”. När jag promene-
rar längs korridoren hörs ett klickande ljud från mina skor. Jag kan inte dölja 
det. Jag har mina högklackade skor på mig och jag skäms. Jag antar att det är 
ett exempel på att fokuseringen på hur de unga kvinnorna klär sig även gör 
min klädsel synlig för mig själv på denna plats. 

Efter att jag har presenterat forskningsprojektet så fortsätter diskussionen att 
handla om vad de diskuterat i ”tjejgruppen”. Ett tema som de tidigare i ”tjej-
gruppen” valt att diskutera är hur man kan se ut beroende på vad man arbetar 
med och det handlar om att man inte kan ha synliga tatueringar eftersom det 
då blir svårt att få arbete. Att man inte får ha synliga piercingar för då får man 
inget jobb. Jag sitter och lyssnar eftersom det är det jag ska göra. Diskussion-
en fortsätter, men nu genom att tala om dofter och att ”vi” unga kvinnor inte 
ska ha för mycket parfym. Vi ”unga kvinnor” ska inte dofta alls egentligen. I 
nuläget börjar jag skruva lite på mig i stolen och tänker för mig själv ”å nej, 
jag skulle inte ha satt på mig den där parfymen innan jag gick hemifrån”. Jag 
kan inte dölja doften av min parfym, inte ens om jag flyttar mig lite bort från 
gruppen och ännu en gång skäms jag. Trots erfarenheten av att vara i ett 
sammanhang där det verkar vara viktigt vad jag ska göra med min kroppsdoft 
är det ett väldigt trevligt möte. Jag tackar för mig och vi bokar in ett nytt 
möte och jag funderar även över vad jag kommer att ”lära” mig nästa gång i 
skolan.  

Dessa fältanteckningar illustrerar hur min kropp konstrueras i en skolkontext 
och hur den görs synlig för mig själv som avvikande. Dessa fältanteckningar 
visar även rådande föreställningar om normalitet, som även kan beskrivas 
som en disciplinering av normalitet, som kanske inte så många slipper undan 
i den kontext som avhandlingens empiri har insamlats i. Efter att ha avslutat 
skrivandet av denna avhandling förundras jag fortfarande över den specifika 
kontext som en särskola innebär. Jag minns fortfarande erfarenheten av att 
promenera med Cheydan längs skolans korridorer som jag inledde med att 
referera till. Först efter att de unga kvinnorna berättat för mig om sina strate-
gier av ”att inte gå i klunga” för att undvika att bli stirrade på som ”de i sär” 
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eller som de som är ”spec”(iella)38, förstod jag varför de inte alltid ville hälsa 
på varandra i vissa fysiska kontexter, och jag förstår också varför Cheydan 
just där och då valde att prata med eleverna från de så kallade ordinarie 
gymnasieklasserna. Jag minns även den tunga boken som låg på bordet när 
”tjejgruppen” hade möte. Boken var skriven av Magdalena Ribbing och 
handlade om ”vett och etikett”, och jag fantiserade för mig själv om hur det 
måste ha ekat i rummet när boken lades fram på bordet. ”Vett och etikett” 
verkar vara viktiga frågor att diskutera såsom hur man inte ska klä sig för att 
få ett jobb. Det kanske inte är så konstigt med tanke på att vi lever i ett sam-
hälle och specifikt föreställningen om ett individualistiskt konsumtionssam-
hälle där ett allt större ansvar läggs på den enskilda individen för hur det ska 
gå för en i livet inklusive i arbetslivet. På gymnasiesärskolan, där fältarbetet 
utfördes, tycks det vara vissa frågor som anses särskilt viktiga såsom att inte 
ha tatueringar och piercings eller för korta kjolar. Frågor om att klä sig ”rätt” 
blir viktiga för att minimera risken att inte få något arbete. Kvinnorna ut-
trycker å andra sidan att de inte ”tas på allvar” som elever, de får exempelvis 
inte ta med sig läxböcker hem, för dem signalerar det tydligt att de inte är 
tillräckligt ”normala”. 

Arbetet med avhandlingen är nu över, men konstruktioner av kropp och 
femininitet fortsätter på andra platser och genom andra möten. Jag har under 
arbetet med avhandlingen flera gånger fått frågan hur min avhandling kan 
tänkas gynna kvinnorna som deltog i den, och jag har varje gång haft svårt 
att svara på denna komplexa fråga. Nu är det dock dags att svara på den: Jag 
tror inte att min avhandling direkt gynnar de unga kvinnorna som deltog i 
studien, i den meningen att de t.ex. får bättre livsvillkor. Däremot hoppas jag 
att denna avhandlings analys av dessa kvinnors erfarenheter och upplevelser 
bidrar till att synliggöra och problematisera sociala föreställningar om nor-
malitet som är kopplade till hur kropp och femininitet konstrueras. 
 
 
  

                                 
38 Se artikel I.  
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Bilaga 1 

Intervjuguiden är baserad på det som har kommit fram under fokusgruppin-
tervjuerna.  
 
Bakgrund   
Vill du berätta lite om dig själv  
Intressen 
Boendesituation  
Vad arbetar din mamma och pappa med 
Skolsituation  
 
Kropp  
Vad tänker på när du hör ordet kropp? 
Vad är en kropp? Börjar? Slutar?  
 
Den ideala kroppen  
Tycker du att det finns en ideal/dröm kropp?  
Om, Hur skulle du beskriva den ideala/dröm kroppen? För unga kvinnor? 
För unga män?  
Påverkar den ideala/dröm kroppen dig? Om, på vilket sätt?  
 
Den neutrala kroppen  
Finns det en neutral kropp?  
Hur skulle du beskriva den neutrala kroppen?  
Vad innebär det att vara lagom? Exempel?  
Vad innebär det att vara för mycket? Exempel?  
Är neutral något som du vill vara? Varför? Varför inte?  
 
Att ”sticka ut” 
Vad innebär det att ”sticka ut”?  
Från vilka är det man ”sticker ut” ifrån?  
Vill du ”sticka ut”? Vissa platser/situationer?  
Vad kan man göra för att ”sticka ut”?  
Varför vill man ”sticka ut”? 
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Upplevelser av att inte vara/eller vara som det förväntas 
Upplever du att det finns förväntningar (från samhället och skolan) på hur du 
ska se ut och vara? Om, på vilket sätt?  
 
Kroppen som resurs  
Upplever du att du har nytta av din kropp? Situationer? Platser?   
 
Matcha/stil  
Vad innebär det att matcha?  
Varför matcha? Varför viktigt? Inte viktigt?   
 
Att bli tittad på  
Upplever du att du blir tittad på? Om, vilka situationer? Platser?  
Vad tycker du om det?  
Varför tror du dem tittar?  
Brukar du titta på andra? Vilka situationer? Platser? Varför? 
Brukar du titta på dig själv? Situationer? Platser? Varför?  
 
Rädsla och kropp  
Upplever du rädsla någon gång då du är ute? På vilket sätt? Situationer? 
Platser? 
Om, vad är det som gör att du känner dig rädd?  
Strategier för att undvika situationer som du är rädd för ska hända?  
 
Skolformen  
Upplever du att skolan ger dig möjligheter? Om, på vilket sätt? 
Upplever du att skolan begränsar dig? Om, på vilket sätt?  
 
Strategisk med vem man berättar för att man studerar vid gymnasie-
särskola  
I vilka situationer brukar du berätta för andra att du studerar vid en gymnasi-
esärskola?  
I vilka situationer brukar du undvika att berätta för andra att du studerar vid 
en gymnasiesärskola? 
Känns det som att det förväntas av andra att du ska berätta att du studerar vid 
en gymnasiesärskola? Om, varför. Är det viktigt för dig att berätta/inte be-
rätta?  
 
Skolan/lärarna och klädkoder  
Är skolan/lärarna med och påverkar hur du ska klä dig/se ut/inte se ut? Om, 
andra saker som de också är med och påverkar?  
Om… 
Varför tror du att skola/lärarna är med och påverkar hur du ska klä dig/se 
ut/inte se ut?  
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Vad tycker du om att skolan/lärarna är med och påverkar hur du ska klä 
dig/se ut/inte se ut?  
 
Framtiden  
Vad vill du göra efter att du har gått ut skolan? Drömmar?  
 
Något du vill lägga till? Något jag glömt att fråga om?  
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Bilaga 2 

 
Välj en bild på någon du tycker är fin  
 

 
Välj en bild på en förebild   
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Välj en bild på en dålig förebild 
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Välj en bild på någon som är neutral  
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Bilaga 3 

Vill du delta i en studie och bli intervjuad? 
Vid Sociologiska Institutionen, Uppsala Universitet, pågår det en studie om 
föreställningar om kropp, kön och sexualitet bland unga kvinnor som har 
kategoriserats med en funktionsnedsättning.  
 

Det saknas idag forskning om hur unga kvinnor med funktionsnedsättning 
själva upplever hur det är att vara ung kvinna i dag och kroppens betydelse. 
Vi vill därför be Dig att hjälpa oss med detta.   
 

Vi söker efter dig som går på gymnasiesärskola, är kvinna i åldrarna 
16-22 år för att intervjua och även skapa intervjuer tillsammans med.  
 

Syftet med intervjuerna är att samtala om dina erfarenheter av att vara ung 
kvinna. Under intervjun finns möjligheten för dig att själv bestämma inter-
vjutema utifrån vad du tycker är viktigt i din vardag. Vi skapar intervjuerna 
och intervjutemana tillsammans. Det är undertecknad, Kamilla Peuravaara 
som du kommer att träffa. 
 

Intervjuerna kommer att vara både i grupp och individuellt. Gruppintervju-
erna har vi på din skola och du väljer själv plats för den individuella inter-
vjun. Det viktiga är att du känner dig bekväm på platsen och fri att berätta 
om dina erfarenheter. 
 

Intervjuerna kommer att spelas in på band, om du godkänner det. Namn och 
andra uppgifter som kan användas för att identifiera dig kommer att ändras 
eller uteslutas. Det inspelade skrivs sedan ut och används som del av mitt 
avhandlingsprojekt. Svaren kommer att hanteras så att obehöriga inte kan ta 
del av dem.  
 

Resultaten kommer att redovisas i vetenskapliga tidskrifter, böcker och lik-
nande sammanhang. 
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En del frågor under intervjun kan vara känsliga att prata om. Om du har be-
hov av stödsamtal efter intervjun kommer du (oavsett) att få kontaktuppgif-
ter av intervjuaren.  
 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta någon av oss: 
 

Doktorand 
Kamilla Peuravaara 
Kamilla.Peuravaara@soc.uu.se 
Tel: 018-471 76 83 
 
Kontaktperson 
Karin Barron 
Karin.Barron@soc.uu.se 
Tel: 018-471 11 89 
 
Huvudman 
Uppsala universitet  
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Bilaga 4 

Informationsbrev om forskningsprojekt till dig som har ansvar för mål-
gruppen 
 
Vid Sociologiska Institutionen, Uppsala Universitet, pågår en studie om 
föreställningar om kropp, kön och sexualitet bland unga kvinnor som har 
kategoriserats med en funktionsnedsättning.  
 
Det saknas idag forskning om hur unga kvinnor med funktionsnedsättning 
själva upplever hur det är att vara ung kvinna idag och kroppens betydelse. 
Vi vill därför be Dig att hjälpa oss med detta.   
 
Vi söker efter unga kvinnor i åldrarna 16-22 år som går på gymnasie-
särskola.  
 
Syftet med intervjuerna är att samtala om erfarenheterna av att vara ung 
kvinna. Under intervjun finns möjligheten för kvinnorna att själv bestämma 
intervjutema utifrån vad de tycker är viktigt i deras vardag, då vi skapar in-
tervjuerna och intervjutemana tillsammans. Det är undertecknad, Kamilla 
Peuravaara som de kommer att träffa. 
 
Intervjuerna kommer att vara både i grupp och individuellt. Gruppintervju-
erna har vi på skolan, om skolan godkänner det. De unga kvinnorna be-
stämmer själv plats för den individuella intervjun. Det viktiga är att de kän-
ner sig bekväma på platsen och fri att berätta om sina erfarenheter. 
 
Intervjuerna kommer att spelas in på band, om de unga kvinnorna godkänner 
det. Namn och andra uppgifter som kan användas för att identifiera dem 
kommer att ändras eller uteslutas i det skrivna materialet Det inspelade 
materialet skrivs sedan ut och används som en del av mitt avhandlingspro-
jekt. Svaren kommer att hanteras så att obehöriga inte kan ta del av dem. 
Resultaten kommer att redovisas i vetenskapliga tidskrifter, böcker och lik-
nande sammanhang. 
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Vid frågor vänligen kontakta någon av oss: 
 
Doktorand 
Kamilla Peuravaara 
Kamilla.Peuravaara@soc.uu.se 
Tel: 018-4717683 
 
Kontaktperson 
Karin Barron 
Karin.Barron@soc.uu.se 
Tel: 018-471 11 89 
 
Huvudman 
Uppsala universitet  
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