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Abstract 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur maskulinitetsnormer produceras och 

reproduceras inom snowboardvärlden. Med snowboardvärlden och snowboardindustrin 

syftar jag på företag, personer, medier och andra som har inflytande inom 

snowboardbranschen. Genom teorier om maskulinitet och begrepp som genus och normer 

görs en kritisk kulturanalys av materialet som visar hur maskulinitetsnormer är något som 

påverkar alla snowboardåkare, oavsett kön. Materialet innefattar en beskrivning av 

snowboardåkningens historia,  studier av hur snowboardprodukter designas och 

marknadsförs och hur de både producerar och reproducerar maskulinitetsnormer. I 

studien visas hur exempelvis snowboardfilmer reproducerar maskulinitetsnormer samt 

hur den inneboende sexism som finns inom snowboardvärlden är tecken på en rådande 

hegemonisk maskulinitet. Studien visar även hur kvinnliga snowboardåkare-, 

snowboardfilmer- och snowboardtillverkare väljer att göra motstånd och förändra 

snowboardvärlden genom att utmana dessa normer. 
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1. Inledning 
 

 

Intresset för snowboardåkning har alltid varit närvarande för mig. Jag växte upp i ett 

samhälle med en stark snowboardscen där skidbacken Dundret var bara  tio minuter bort 

från hemmet. Där fanns möjlighet att utöva mitt intresse i princip varje dag. Snowboard är 

en sport som exploderade i storlek under sent 80-tal och är numera en olympisk gren med 

åkare som uppmärksammas över hela världen. Precis som i många andra sporter är det till 

synes män som prioriteras resursmässigt framför kvinnor. Personligen anser jag att 

snowboardåkning inte är en sport i mängden utan kan mer ses som en livsstil som växt 

fram i ett motstånd gentemot etablerade sporter och samhälleliga normer. Under mina år 

som snowboardåkare har jag upptäckt hur  en liten sak som att kategorisera 

snowboardåkning som en sport är något som får andra snowboardåkare att skaka på 

huvudet i protest. Det är just detta motstånd mot samhället och dess normer som gör 

området intressant att undersöka. Det kan vara intressant att se snowboardåkare som en 

specifik social grupp som delar gemensamma normer och värderingar men samtidigt även 

påverkas av globala diskurser om genus, maskulinitet och femininitet. Det är i den 

kontexten jag vill undersöka vilka gruppspecifika beteenden som finns och hur synen på 

maskulinitet ser ut bland snowboardåkare. Med snowboardvärlden och 

snowboardindustrin syftar jag på företag, personer, medier och andra som har inflytande 

inom snowboardbranschen. Det kan exempelvis vara snowboardtillverkare, filmer, 

bloggar, snowboardmagasin eller kända snowboardåkare. 

 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur normer om maskulinitet produceras och 

reproduceras inom snowboardvärlden. Det innebär att studien kommer att undersöka hur 

föreställningar om kvinnligt och manligt produceras inom snowboardvärlden och hur detta 
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reproducerar maskulinitetsnormer. De frågeställningar studien utgår från är: hur har 

maskulina normer blivit dominerande inom snowboardvärlden? Hur reproduceras normer 

om maskulinitet av snowboardföretag och medier? Av vilka och var utmanas dessa normer? 

 

 

1.2 Material och metod 
 

1.2.1 Material och metod 
Insamling av material har skett framförallt genom en omfattande digital etnografi. 

Materialet har inhämtats från ett antal snowboardtillverkares hemsidor,  nyhetsartiklar 

som berör snowboardåkning och snowboardfilmer. Materialinsamlingsprocessen har 

inspirerats av snowboardrelaterade konton på sociala medier som hänvisat vidare till olika 

nyhetsartiklar som funnits relevanta för studiens syfte. Under materialinsamlingen har ett 

stort antal snowboardrelaterade hemsidor besökts och det material som verkat intressant 

har sparats som bokmärken i webbläsaren för noggrannare genomgång. Det material som 

sedan ansetts relevant för studiens syfte har sedan förts över till textform och analyserats.  

För att beskriva brädsporternas historia har studien använt sig av Åsa Bäckströms 

avhandling Spår (2005), Chris Morans artikel i Whitelines Magazine (2010) om 

skateboard- och snowboardåkningens gemensamma  historia, Becky Littles artikel om 

kvinnliga surfare från History Magazine (2018), en genomgång av framstående kvinnliga 

snowboardåkare av äventyrssport hemsidan Mpora (2014) samt Jacob Nyströms artikel i 

KIT om snowboardens utveckling från 90-talet och framåt. 

Genom att göra en bild- och textanalys av snowboardtillverkares marknadsföring av 

snowboards vill studien visa på hur stora aktörer inom snowboardindustrin reproducerar 

normer om maskulinitet och feminitet genom att placera sexualiserade motiv på 

snowboards. Urvalsprocessen för de snowboards som analyserades skedde genom en 

genomgång av 16 snowboardtillverkares hemsidor och en artikel (2015) från bloggen 

Riding Switch som sedan mynnade ut i en analys av tre snowboards, en vardera från 

snowboardtillverkarna Signal Snowboards, Capita Snowboards och Bataleon.  

För att analysera beskrivningar av snowboardprodukter har studien analyserat en artikel 

(2015) av Chloe Hardy i Whitelines Magazine om könsstereotypa produktbeskrivningar 
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Det har även gjorts en undersökning av produktbeskrivningar på snowboardtillverkaren 

Nitro Snowboards hemsida som har analyserats med hjälp av Becky Francis undersökning 

om könsstereotypa leksaker: Gender, toys and Learning (2010).  

Materialet består även av en analys av hur snowboardfilmen The Art of Flight 

reproducerar maskulinitetsnormer, en artikel om sexism i snowboardvärlden (2018) av 

Helen Guglielmino i Onboard Magazine samt en analys av hur en viral händelse, som 

beskrivs i  nyhetsartiklar och intervjuer, inom det svenska snowboardlandslaget speglar 

maskulinitetsnormer. 

För att visa på hur motstånd mot maskulinitetsnormer görs använder sig studien av en 

analys av hur snowboardtillverkaren Gnu Snowboards valt att ifrågasätta sexualiserade 

motiv genom att sälja snowboardmodeller som föreställer lättklädda män. Studien har 

också analyserat om hur det kvinnliga snowboardprojektet Too Hard Squad ifrågasätter 

maskulinitetsnormer med hjälp av material från deras hemsida och en dokumentärserie 

producerad av Vice Magazine (2015). I två intervjuer som handlar om Jess Kimuras 

snowboardfilm The Uninvited analyseras materialet som ett motstånd mot 

maskulinitetsnormer inom snowboardvärlden.  

Det insamlade materialet har analyserats genom vad som skulle kunna benämnas som 

både kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys för att skapa en allmän kartläggning av 

området. Enligt Fangen & Sellerberg är det svårt att arbeta med antingen strikt kvalitativ 

eller kvantitativ analys. Den kvantitativa analysen visar på teman och nyckelord i 

materialet medan den kvalitativa analysen synliggör symboliska innebörder och 

underliggande betydelser (Fangen & Sellerberg 2011:.271). I studien syns det hur 

snowboardtillverkare använder olika typer av nyckelord för att beskriva kvinnliga och 

manliga snowboardprodukter. Den kvantitativa analysen har bestått av att kartlägga hur 

ett stort antal snowboardtillverkare designat sina snowboards och hur dessa företags 

produkter beskrivs medan den kvalitativa delen kan beskrivas som en kritisk kulturanalys 

av både text-, film- och bildmaterial. Kritisk kulturanalys innebär att ifrågasätta etablerade 

synsätt på snowboardåkning, försöka upptäcka förhärskande uppfattningar och 

problematisera det som ses självklart. Genom materialet kan studien visa hur verkligheten 

ser ut för kvinnliga och manliga snowboardåkare och hur de anpassar sig efter de 

könsbundna förväntningar som existerar men även hur motstånd mot dessa 
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kategoriseringar görs. Den kritiska kulturanalysen av materialet försöker visa hur 

snowboardåkare begränsas av traditioner och hierarkier som nötts in genom vardagliga 

rutiner från samhälleliga strukturer i stort men också av snowboardtillverkare, medier 

filmer, tävlingar och andra åkare (Ehn & Löfgren 2001:169). 

 

1.2.2 Reflexivitet 
Att forska  inom ett fält där forskaren har stor förkunskap ställer höga krav på reflexivitet. 

Jag är en aktiv snowboardåkare som tillbringar mycket tid i skidbackar under 

vintermånaderna. Det är inte bara på berget jag intresserar mig för ämnet utan jag 

tillbringar mycket tid att se på snowboardfilmer, följa snowboardåkning på sociala medier 

samt läsa olika snowboardmagasin på nätet.  

Inom etnologin har forskningsämnen och problem ofta formulerats utefter vad som var 

angeläget inom forskningsområdet samtidigt som det ofta funnits personliga drivkrafter 

bakom valet av ämne. Tidigare diskuterades inte forskarens roll i avhandlingar och 

forskning och hur det kunde påverka materialet. På senare tid har en debatt blossat upp 

inom etnologin om hur personliga värderingar kan påverka den ”vetenskaplig 

objektiviteten”. Det har bland annat lett till att denna objektivitet har ifrågasatts, vilket 

numera börjat diskuteras inom de flesta akademiska discipliner. Etnologer som många 

gånger har direkt kontakt med sina studieobjekt har visat på vikten av reflexivitet och hur 

forskarens personliga intressen påverkar forskningens inriktning (Ehn 1996:95-98).  

Oskar Pripp menar att forskaren kan befinna sig i flera positioner samtidigt, ena 

stunden som en del av etablissemanget för att nästa läge vara en del av exempelvis en 

underordnad grupp. Fördelen är att forskaren kan flytta runt mellan olika positioner och 

därmed skapa ett bredare perspektiv på sig själv, uppdragsgivare och det empiriska 

materialet. Den här positionen ger forskaren en unik möjlighet att påverka de som har makt 

och inflytande (Pripp 2007:29). Även om inte snowboardåkare tillhör en direkt 

underordnad grupp kan det vara intressant att reflektera över en position som 

snowboardåkare och en annan som kulturanalytiker. Som student vid 

Kulturanalysprogrammet kan jag ses som en del av ett etablissemang som analyserar hur 

normer, värderingar och strukturerar skapas. Det är en skola som visar hur normer och 

manligt och kvinnligt ger olika möjligheter i livet. Att kunna ta dessa kunskaper till ett 
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område som snowboardåkning möjliggör en intressant förflyttning mellan olika positioner 

och visa hur samhälleliga strukturer även påverkar och påverkas av en aktivitet som 

snowboardåkning. 

 

 

1.3 Teori och begrepp 
 

1.3.1 Maskulinitet  
Denna studies teoretiska grund kommer främst att utgå från Raewyn Connells teorier om 

maskulinitet. Manlighet syftar på de sociala praktiker som omfattar män. Maskulinitet är 

ett teoretisk begrepp som syftar till den sociala konstruktionen av män, manlighet och de 

sociala praktiker som upprätthåller denna konstruktion (Harz & Johansson 2011:16). 

Maskulinitet och femininitet är två begrepp som vid första ögonkastet framstår som ganska 

självklara. Det är två begrepp som står i kontrast till varandra. Men när du försöker förklara 

begreppen på ett vetenskapligt vis blir de däremot svårare att definiera, framförallt 

beroende på vilket kunskapssystem som gör anspråk vetenskapen (Connell 2008:15). 

Könsroller är en produkt av de teorier som syftar till att visa hur kvinnor och män följer en 

allmän uppsättningar förväntningar som är knutna till deras kön. Det skapar två möjliga 

roller, kvinnlig eller manlig, som ses som en kulturell produkt som skapats genom 

biologiska könsskillnader (Connell 2008:40). Handlingar, det vill säga spelandet av rollen, 

kopplas till strukturer som skapats genom de biologiska skillnader som tillskrivits kvinnor 

och män. Detta skapar en polarisering som överdriver skillnader mellan kvinnor och män 

(Connell 2008:45) 

Sociobiologins teorier om maskulinitet utgår från att mäns kroppar är bärare av en slags 

naturlig maskulinitet som skapats genom evolutionen och att det finns stora skillnader på 

karaktärsdrag och beteenden mellan kvinnor och män. Aggressivitet, tävlingslust, 

maktlystnad och revirtänkande är exempel på maskulina egenskaper som tillskrivits av 

sociobiologer. Forskning visar däremot vanligtvis inga mätbara skillnader mellan kvinnor 

och mäns intellekt, temperament och andra personliga karaktärsdrag. De små variationer 

som forskningen funnit mellan könen är mycket små i förhållande till andra faktorer som 

social status. Det finns däremot stora belägg för tvärkulturella och historiska skillnader på 
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synen av genus (Connell 2008:71). Det socialkonstruktivistiska perspektivet är närmast en 

motsats till sociobiologin. Genus och maskulinitet är inte statiskt i förhållande till sociala 

interaktioner utan skapas och omgestaltas i dem (Connell 2008:55).  

Femininitet och maskulinitet är två begrepp som bygger på en relation till varandra. De 

får mening och betydelse som social avgränsning och kulturella motsatser, det vill säga att 

maskulinitet byggs i relation till femininitet.  Det är i genusrelationerna som kunskapen 

om maskulinitet skapas (Connell 2008:67). Den sociala praktik som är skapad inom 

avgränsande strukturer av genusrelationer är bland de mest betydande i alla 

dokumenterade samhällen. Individens möjligheter, kulturella processer och stater blir på 

så sätt strukturerade efter genusvillkor (Connell 2008:96). 

Studiens utgångspunkt är att begreppen maskulinitet och femininitet skapas genom 

sociala konstruktioner. De skapas genom människors förväntningar och de rådande 

normer över vad som ses som feminint respektive maskulint. Dessa roller är inte fasta utan 

befinner sig i en ständig omförhandling. Studien utgår ifrån att de egenskaper som tillskrivs 

kvinnor och män inte beror på biologiska faktorer utan har skapats genom sociala 

praktiker. 

 

1.3.2 Hegemonisk maskulinitet 
Efter att fokus skiftats mot samspelet mellan kön, etnicitet och klass har det också 

upptäckts flera typer av maskuliniteter, exempelvis beroende på klass eller etnicitet. 

Urskiljande av multipla maskuliniteter har lett vidare till undersökningar av deras inbördes 

relationer samt vilka genusrelationer som arbetar i var en och av dessa maskuliniteter 

(Connel 2008:99). Hegemoni har sitt ursprung i Antoni Gramscis analyser av 

klassrelationer och syftar på den kulturella dynamik som gör att vissa grupper kan 

upprätthålla en ledande position i samhället. Hegemonisk maskulinitet är ett begrepp som 

syftar till den konfiguration av genuspraktiker som för tillfället legitimerar patriarkatet. 

Den maskulinitet som för tillfället ses som kulturellt upphöjd över andra former av 

maskulinitet är den hegemoniska maskuliniteten. Det är den som säkerställer mäns 

dominanta position över kvinnor. Det är viktigt att poängtera att den hegemoniska 

maskuliniteten inte alltid representerar de med mest makt utan kan vara alltifrån 

skådespelare till andra förebilder som besitter de kulturella ideal som premieras. Däremot 
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så skapas hegemonier oftast kollektivt i samband mellan kulturella ideal och institutionell 

makt, exempel på en sådan kollektiv bild är den maskulinitet som reproduceras i 

skildringar av militären. Det är viktigt att komma ihåg att hegemonier är historiskt sett 

föränderliga och nya typer av maskulinitet kan komma att utmana äldre och på sätt skapa 

en ny dominans (Connell 2008:99).  

I hegemonin finns det en inbyggd hierarki där det produceras dominans och 

underordning mellan olika grupper av män. Historiskt sett har det ofta handlat om 

heterosexuella mäns dominans över homosexuella män, ett förtryck som lett till att 

homosexuella hamnat i botten av hierarkin och på så sätt utestängts från den hegemoniska 

maskuliniteten. Även andra maskuliniteter har underordnats och stängts ute från 

hegemonin med hånande ord som: mes, tönt, klant, morsgris, fegis, mammas gosse osv. 

Det är ord som hänvisar till egenskaper som historiskt sett har upplevts som feminina. Det 

som är intressant är att få män lever upp till den normativa standard som den hegemoniska 

maskuliniteten förespråkar. Däremot kan majoriteten av män dra fördel av den patriarkala 

utdelning som hegemonin skapat. Det visar på maskuliniteter som är konstruerade för att 

vinna fördelar på kvinnors underordning genom delaktighet i det hegemoniska projektet 

utan att behöva befinna sig i patriarkatets frontlinje (Connell 2008:99). 

 

1.3.3 Normer 
Eftersom studien fokuserar på hur maskulinitetsnormer påverkar snowboardåkare kan ett 

förtydligande av begreppet vara viktigt. Normer är något som alla människor möter, 

utmanar, skapar och potentiellt blir offer för i vardagen. De kan vara goda, osynliga, handla 

om till exempel klass eller etnicitet men det centrala är att alla är en del av reproduktionen 

och upprätthållandet av dem (Martinsson & Reimer 2014:9). Det är viktigt att tänka på att 

normer inte är något som är cementerat utan är ständigt utsatt för förhandling och 

förändring. Normer handlar om under- och överordning och markerar vad som är 

”normalt” och vad som inte är det och möjliggör därmed diskriminering av de som faller 

utanför ramen (Martinsson & Reimer 2014:10). Företag som säljer snowboards 

konkurrerar med varandra om att vinna kundernas intresse vilket gör det intressant att 

undersöka hur dessa produkter marknadsförs och hur det även producerar 

maskulinitetsnormer. Med maskulinitetsnormer syftar jag på de praktiker som 
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upprätthåller maskulinitet har blivit till en norm bland snowboardutövare.  I studien 

kommer normbegreppet alltså att användas för att visa hur ramar sätts upp för hur 

snowboardåkare ska klä sig, bete sig och vara.  

 

1.3.4 Genus 
I denna studie dyker begreppet genus upp ofta, även om studiens teoretiska grund 

fokuserar främst på maskulinitet och maskulinitetsnormer så är det viktigt att förklara dess 

innebörd och vilken hållning studien har till begreppet. Begreppet genus är skapat ur ett 

konstruktivistiskt synsätt som synliggör historiska och sociala föreställningar om de 

egenskaper som tillskrivs människor utefter könstillhörighet. Kön är i motsats till genus 

endast en beteckning för det biologiska könet (Gemzöe 2002:80). Det postmodernistiska 

tänkandet har visat att ett köns natur endast är en social konstruktion och att det inte finns 

en universell natur för hur ett visst kön är. Varje människa är unik och ett subjekt som 

konstruerats genom kultur, historia och språk (Gemzöe 2002:138). 

 

 

1.4 Tidigare forskning 
 

Även om inte snowboardåkning är ett stort forskningsområde har det gjorts en del 

forskning inom fältet. Åsa Bäckström (2005) har skrivit en avhandling om brädåkning med 

titeln Spår, hon fokuserar framförallt på skateboard men även snowboard och tar upp 

ämnen som konsumtion, genus, plats och identitet. Hon diskuterar hur brädkultur sätter 

spår i individen och hur individen sätter spår i kulturen. Holly Thorpe (2011) har skrivit 

boken Snowboarding Bodies in Theory and Practice som ger en djupgående analys i 

fenomenet snowboardåkning. Genom ett tvärvetenskaplig tillvägagångssätt diskuterar hon 

ämnen som sport, livsstil, indsutri, media, genusrelationer samt resor och fysiska 

erfarenheter av snowboardåkning. Duncan Humphrey (1997) har studerat 

snowboardåkning och inriktat sig på förhållandet mellan kapitalism och konsumtion i 

artikeln 'Shredheads go mainstream'? Snowboarding and alternative youth. Kristin L. 

Andersson (1999) har i artikeln Snowboarding. The Construction of Gender in an 

Emerging Sport forskat om hur kön konstrueras inom snowboardåkning. Artikeln är 
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intressant men bilden som förmedlas av snowboardåkare kan upplevas som något 

stereotypisk och kategoriserande. En annan artikel som inte handlar direkt om 

snowboardåkning men sambandet mellan idrott, maskulinitet och feminism är artikeln Om 

idrott, maskulinitet och feminism av Kutte Jönsson (2015) som grundar sig i R.W Connells 

teorier om maskulinitet. Den visar på hur kvinnliga idrottare kan bryta sig ur genusnormer 

med hjälp av maskulinitetsideal. 

 

 

1.5 Disposition 
 

I det andra kapitlet diskuteras hur vågsurfing, skateboardåkning och snowboardåkning har 

en gemensam historia. Där visas hur brädkultur växt fram som en anti-rörelse och 

subkultur som gör motstånd mot majoritetssamhället normer men också hur maskulina 

normer har kommit att bli betydande.  Kapitel tre fokuseras på hur normer om maskulinitet 

produceras och reproduceras i snowboardvärlden. Det fjärde kapitlet visar hur motstånd 

görs mot dessa maskulina normer. Avslutningsvis förs en diskussion om hur 

maskulinitetsnormer kommit att påverka snowboardvärlden och vilket motstånd som görs 

mot dessa. 
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2. Åka bräda på snö 
 

 

Företeelsen att ta sig ner för snöklädda berg med en snowboard under fötterna är en 

aktivitet som fötts ur två andra brädsporter: vågsurfing och skateboardåkning. För att 

kunna diskutera snowboardåkning som en kulturell företeelse är det i denna studie 

nödvändigt att vända blicken mot de två andra brädsporterna, vågsurfing och skateboard. 

Genom en kort historiebeskrivning kommer detta kapitel visa hur dessa två andra 

brädsporter inspirerat snowboardåkningen samt hur snowboardåkningen utvecklats efter 

90-talet. 

 

 

2.1 Det började med vågsurfing 
 

Vågsurfing är en aktivitet som ursprungligen sägs komma från den polynesiska övärlden 

där fiskare surfade på vågor med sina kanoter. Under det tidiga 1900-talet fick surfingen 

en renässans. Aktiviteten fördes till Kalifornien via surfare från Hawaii och i Australien 

introducerades aktiviteten år 1914  av den ”moderna surfingens” grundare Duke 

Kahanamoku. Surfingen skapade en egen kultur där surfare kunde bo på stränder i veckor 

för att ägna tid åt sin aktivitet (Bäckström 2005:28). Det är viktigt att notera hur kvinnor 

sällan nämns i dessa historieskrivningar utan surfing, enligt historiebeskrivningar, 

skapades och utfördes av män. Becky Little visar däremot i sin artikel om kvinnliga surfare 

hur en av de äldsta surfbrädorna har hittats i prinsessans Kaneamuna grav på Hawaii. Hon 

beskriver även hur amerikanska missionärer stoppade denna könsneutrala sport under 

1800-talet genom förbud mot bar hud och vadslagning för att sedan återinföras med hjälp 

av en prinsessa vid namn Beatrice Kaiulani i slutet av 1800-talet (Little 2018). 

Efter andra världskrigets slut fick surfingkulturen ett uppsving då många 

krigsveteraner sökte sig till surfingen då de fortfarande bearbetade sina upplevelser och 

hade svårt att återuppta ett normalt civilt liv. Under denna tid så skapades samtidigt den 
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så kallade Malibubrädan, en mindre och mer lätthanterlig surfbräda som dessutom var 

billigare, vilket gav fler möjlighet att utöva aktiviteten. Brädans design gav åkarna större 

möjlighet till att visa upp sin individuella åkstil, något som har stor betydelse inom alla 

brädsporter. Det var i denna kontext som en stark subkultur som kännetecknas av en 

avslappnad och hedonistisk livsstil växte fram. Jon Stratton menar att surfsubkulturen gick 

från en fritidsaktivitet till en myt om fritiden som vände sig emot konsumtionssamhället. 

Han menar att inom surfingen finns det en nära relation mellan det konsumerande objektet 

och individualism, vilket kan ses som den amerikanska kapitalismens grundpelare, men att 

fokus ligger på det individuella och hedonistiska. Inom surfsubkulturen finns det ett 

inneboende motstånd mot de värden som den hegemoniska borgerliga medelklasskulturen 

premierar och därför ses som ett hot mot den (Bäckström 2005:29). Detta är viktigt att 

poängtera eftersom dessa värden och normer är något som upplevs finnas kvar inom 

brädsporter som surfing, skateboard och snowboard. 

 

 

2.2 Brädåkning på asfalt och snö 
 

Skateboardåkningens historia började skrivas under tidigt 1960-tal då Larry Stevenson 

presenterade ett alternativ till vågsurfing. Han var en passionerad surfare som arbetade för 

tidningsmagasinet The Surf Guide och insåg att intresset för brädåkning var väldigt högt 

och att det även fanns potential för skateboardåkning eller vad som först kallades ”Sidewak 

surfing”. Alternativet var en bräda med fyra hjul som kunde framföras på asfalt istället för 

i havet. Hemmagjorda varianter hade byggts innan men Stevensons bräda var den första 

kommersiella som tillverkades och blev en direkt succé med försäljningssiffror som sköt i 

höjden (Moran 2010). Beräkningar säger att det fanns över tio miljoner skateboardåkare 

efter några års försäljning (Bäckström 2005:30). Populariteten ledde till att motstånd mot 

skateboardåkning skapades och aktiviteten förbjöds kort därefter i städer utöver hela USA. 

Huvudargumentet för ett förbud var att skateboardåkning innebar en säkerhetsrisk både 

mot fotgängare och trafik. Det ledde till sänkta försäljningssiffror och innebar slutet för 

skateboardåkningens första popularitetsvåg (Moran 2010). 
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Det råder delade meningar över hur snowboarden uppfanns men i snowboardmagasinet 

Whitelines tillskrivs designstudenten Dimitrije Milovich och surfbrädetillverkaren Wayne 

Stoveken denna uppfinning. Duon byggde och testade flera varianter av surfbrädor 

anpassade för snö och efter att en bild av deras brädor publicerades i marsnumret 1975 av 

Newsweek Magazine så inspirerades fler innovatörer att göra detsamma. Två personer 

som kom att betyda mycket för det vi numera kallar snowboardåkning var Jake Carpenter 

och Tom Sims. 1977 började de tillverka snowboards och deras rivaliserande märken, 

Burton Snowboards och Sims, kom att leda utvecklingen för denna nya aktivitet. Under 

1980-talet hade stora steg tagits och snowboards var numera utrustade med bindningar för 

att hålla fötterna på plats, stålkanter för att ge grepp på snö och is och samma typ av belag 

som alpina skidor var utrustade med. Det största problemet vid den här tiden var att 

snowboardåkare hade svårt att hitta platser där de tilläts att utöva sin aktivitet (Moran 

2010). 

Under denna tid fick även skateboardåkningen ett stort lyft då urethanehjul och nya 

tricks som att göra en ollie1 förenklade för skateboardåkare att ta sig fram i stadsmiljöer. 

Skateboardteamet Dogtown and Z-Boys vart kända för punkrockattityd och att surfa 

tomma pooler i Los Angeles-området. Populariteten för aktiviteten ökade efter att en 

skateboard inkluderats i filmen Tillbaka till framtiden  under 80-talet, skateboardåkning 

blev så populärt att skateboardparker fick förhöjda försäkringspremier och åkare som åkte 

i stadsmiljöer arresterades. Skateboardindustrin visade sitt ogillande mot storföretag som 

försökte tjäna pengar på den senaste ”flugan” och menade att det ledde till en 

överproduktion som konkurrerade ut mindre skateboardföretag. När den andra vågen av 

skateboardåkning började lägga sig gick skateboardåkning under jorden och åkarna 

startade egna märken. Skateboardåkning formades till en anti-rörelse som utmanade 

auktoriteter, något som även skulle komma att influera snowboardåkningen (Moran 2010). 

Skateboardåkningens influens på snowboardindustrin skulle visa sig viktig för 

snowboardåkningens utveckling under 90-talet. Skateboardprofilen John Cardiel var även 

känd som en av de största snowboardåkarna under 90-talet och den rebelliska attityden 

överfördes från skate- till snowboardvärlden med hjälp av profiler som honom. Även själva 

                                                        
1 Ett slags hopp med skateboard 
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åkningen kom att hämta inspiration från skateboard. Trix kopierades, halfpipe åkning 

växte sig populär och fokus på att åkningen inte skulle bara vara teknisk svår utan även 

stilfull blev viktig. Powell menar att den största skillnaden mellan skate- och 

snowboardåkning var socioekonomisk, för att åka snowboard var både utrustning och 

liftkort dyrt medan skateboardåkning var mer tillgängligt för fler människor. Detta 

bekräftades av John Cardiel som menar att han slutade med snowboardåkning eftersom 

han kom bättre överens med skateboardåkare då de inte var lika ekonomiskt priviligierade 

(Moran 2010). 

Även inom skateboard- och snowboardåkningens historia så är det män som beskrivs 

som innovatörer och kvinnoperspektiv saknas. I Bloomfields tidningsartikel nämns inte 

hur exempelvis Elissa Steamer var en stor del av 90-talets skateboardscen och visar på hur 

det även här är män som premieras i historiebeskrivningen (Mpora 2014). 

 

 

2.3 Hur snowboardåkningen förändrats 
 

I ett reportage i webbaserade magasinet KIT beskrivs hur Ingemar Backman i Maj 1996 

slår världsrekord med det högsta hoppet som någon utfört med snowboard. Tre år efter 

Backmans världsrekord i Riksgränsen når snowboardåkningen sin höjdpunkt i Sverige när 

21% av utförsåkarna i svenska skidbackar åker bräda. År 2013 så hade siffran sjunkit till 

8,7%. Snowboardåkningen upplevde sin största tillväxt under 80-talet men det var enligt 

artikeln under 90-talet som snowboardåkningen blev ett sätt att leva på. Ingemar Backman 

säger att ”snowboard var en livsstil” och menar att under den tiden han var verksam så 

fanns även då ett tävlingsmoment men att det inte såg ut som det gör idag. Han tycker att 

snowboardvärlden har förändrats och att den livsstil han upplevde under 90-talet har bytts 

ut. Snowboardåkningen har blivit ett professionaliserat yrke.  Tidigare hade åkarna mer att 

säga till om. Ifall åkarna ansåg att ett hopp inte fungerande fick arrangörerna tänka om och 

anpassa det efter åkarnas preferens till skillnad mot idag där åkarna måste anpassa sig efter 

arrangörerna.  I och med att sporten utvecklats med större hopp och fler volter så anser 

Backman att snowboardåkning har börjat likna gymnastik. Den som utför flest volter har 

större chans att vinna dagens tävlingar. Det innebär att den åkning som han anser stilfull 
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har börjat försvinna. Tidigare när åkarna snurrade exempelvis två varv istället för fyra i ett 

hopp så gavs det större utrymme att visa upp sin individuella stil. Backman menar inte att 

det är åkarnas fel att det blivit så och anser att dagens åkare är väldigt skickliga. Tar du bort 

domare och bedömningskriterier så anser han att de visar upp en mer stilfull åkning och 

större kreativitet än vad som sker i tävlingssammanhang. Han är övertygad om att i och 

med att snowboard blev en OS-sport gjorde pengar och sponsorer att ”livsstilen” 

förändrades till en kommersialiserad sport (Nyström 2017).  
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3. Reproduktion av maskulinitetsnormer 
 

 

I  detta kapitel kommer det analyseras hur snowboardprodukter designas och 

marknadsförs olika beroende på kön. Kapitlet kommer även att undersöka hur 

maskulinitetsnormer skapas genom fysiska produkter som snowboards och 

snowboardfilmer, tillställningar som tävlingar och fenomen inom branschen som sexism.  

 

 

3.1 Sexualiserade snowboards 
 

Anja Hirdmans avhandling Tilltalande bilder visar hur mediers perspektiv och definitioner 

av världen fått en allt större roll i dagens samhälle. Medier kan ses som en del av de större 

strukturer som skapar föreställningar om vad som ses ”kvinnligt” eller ”manligt” och hur 

de ska förstås i förhållande till varandra. Media produceras utifrån föreställningar om vad 

kvinnor och män vill läsa eller se på, som i sin tur leder till att egna representationer av 

genus skapas i medier (Hirdman 2002:8). Denna studie vill visa hur idéer om maskulinitet 

skapas genom snowboardtillverkares produkter samt hur dessa produkters design formas 

beroende på föreställningar om kön. 

Historiskt sett har sexualiserade bilder av kvinnor används i den grafiska designen på 

snowboards för att sälja dessa produkter. Bilder av barbröstade kvinnor som tittar in i 

kameran, texter som ”Live nude girls” och ”Bent over babes” eller brädmodeller med 

namnet ”Tap her”, har placerats på snowboards från 2000-talet och framåt (Riding switch 

2015). Majoriteten av dessa bilder placeras på brädor som marknadsförs för män och är en 

företeelse som kan ses som en del av en större samhällelig struktur där män förväntas 

objektifiera och sexualisera kvinnor. 

För att visa hur dessa objektifierande bilder av kvinnor används i designen för 

snowboards har jag valt att använda mig av Anja Hirdmans (2001) analyser om hur män 

ser på kvinnor. Hirdman har studerat ett stort antal nummer av FiB aktuellt och visat hur 
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mäns betraktande av kvinnor har naturaliserats. Genom att uppmana tidningens läsare att 

ta egna bilder av kvinnor ur ett sexuellt voyeuristiskt perspektiv exemplifieras hur män 

förväntas att rikta blicken mot kvinnor på ett speciellt sätt. Det sätt kvinnorna i FIB aktuellt 

poserar är bundna till en viss idé om femininet och skapar en funktion där betraktaren ska 

känna en imaginär tillgänglighet till modellen på bilden. Det ska fungera som ett slags 

känslomässigt möte mellan betraktare och modell som ofta sker med en frontal vinkel där 

modellen riktar blicken mot betraktaren (Hirdman 2001:259). Genom Hirdmans analyser 

kan det dras paralleller till hur sexualiserade och objektifierande bilder av kvinnor används 

i den grafiska designen av snowboards för att skapa en känslomässigt kontakt till 

konsumenten. Det går att diskutera om denna företeelse fortfarande efterfrågas av 

konsumenterna och om dessa sexualiserade bilder av kvinnor verkligen är relevant i den 

grafiska designen år 2019.  

Denna studie har valt att titta på hur designen av snowboards hos några av de största 

snowboardtillverkarna ser ut och fokuserat på hur snowboardar för män använder motiv 

som kan ses som sexistiska. Endast en damsnowboard  i undersökningen är prydd med ett 

motiv av en kvinna och tillverkas av Signal Snowboards. Den grafiska designen består av 

ett slags kollage med bilder av en kvinna som drar upp ett par strumpbyxor iklädd endast 

underkläder. Den består även av en bild på kvinnans mage och andra närbilder på hennes 

kropp (Signal 2019). Vad som skiljer denna snowboard från andra är att även om den 

marknadsförs som en dammodell så kan den åkas av alla, även män; ”All Mountain. All 

Skill Level. Gender Bender. Progressive In The Park. Mind-Blowing On The Mountain. 

Trusty In The Backcountry” och ”The Ambient’s focus is female, but anyone can ride it!”. 

Eftersom det är den enda dammodellen med  ett motiv utav detta slag i undersökningen 

tolkar jag designen som ett sätt att locka manliga konsumenter att köpa en dammodell. 

Capita Snowboards är en större snowboardtillverkare som har två brädor med grafiska 

motiv av kvinnor bland sina produkter (Capita 2019). Den första heter Defenders of 

Awesome och föreställer en kvinna i slöja som blickar in i kameran poserandes med ett 

svärd och ett äpple. Den andra snowboarden från Capita vid namn Spring Break är mer 

explicit och föreställer en kvinna iförd endast badkläder, keps och solglasögon. Kvinnan 

poserar på mage längs en poolkant med blicken vänd mot kameran. Brädan beskrivs med 

texten ”Meet your new dream girl and let your vices take hold”. 
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Bataleons snowboards Wallie har tagits fram i samarbete med två  modefotografer 

(Bataleon 2019) och föreställer en kvinnlig modell som suggestivt biter på ett löv. Det finns 

många fler snowboardmodeller som följer ett liknande tema där det gemensamma är att 

dessa snowboards marknadsförs åt män med hjälp av bilder som upplevs sexualisera 

kvinnor. Det motiv som dessa snowboards förmedlar går att analysera utefter Hirdmans 

analyser om hur män ser på kvinnor. Genom att placera bilder av kvinnor på snowboards 

kan ägaren skapa en känslomässig relation till sin bräda. Detta visar på en 

maskulinitetsnorm som förmedlas av snowboardtillverkarna där män förväntas 

objektifiera kvinnor men även hur närvaron av dessa produkter visar att de efterfrågas och 

att det fortfarande finns en marknad för dessa. 

 

 

3.2 Produktbeskrivningar 
 

3.2.1 Könsstereotypiska produkter 
I en artikel i snowboardmagasinet Whitelines diskuterar Chloe Hardy hur 

snowboardtillverkare marknadsför produkter riktade mot kvinnor på ett stereotypt sätt. 

Enligt henne verkar de tro att kvinnor föredrar färger som rosa och lila samt att ”Aztec” 

mönster och blommor ska pryda dambrädor. Hon kritiserar också hur produkterna 

namnges med kvinnliga associationer, exempelvis Vixen eller Minx.  Hardy menar att även 

om många av de manliga snowboardprodukterna också är stereotypa så finns det ett 

betydligt större urval för den som vill hitta något annat. Bland damprodukter finns inte ett 

lika stort urval och tvingar kvinnliga snowboardåkare att använda dessa produkter och på 

så sätt reproducera dessa stereotypa normer för vad som är feminint och maskulint (Hardy 

2015) 

 

3.2.2 Nitro Snowboards 
För att undersöka detta ämne närmare  har jag valt att studera hur kvinnliga- och manliga 

snowboardprodukter marknadsförs. I en mindre undersökning har studien valt att kolla på 

design, namn- och beskrivningar av produkter hos en välkänd snowboardtillverkare vid 

namn Nitro Snowboards (Nitro 2019). Det är en snowboardtillverkare som säljer 
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snowboards, bindningar, boots och kläder. För att analysera hur normer om kvinnligt- och 

manligt reproduceras har jag valt att granska hur de designar, namnger och beskriver sina 

snowboards. Nitro säljer snowboards av både dam- och herrmodeller och de som 

marknadsförs åt män har namn som kan upplevas maskulint kodade: Cannon, Fury, Beast 

och Hazzard. Deras dammodeller har namn som kan ses som mer feminint kodade, 

exempelvis: Fate, Mystique och Volta.  

När det kommer till själva designen av produkterna så har herrsnowboards en större 

kombination av färger, alltifrån rosa till grönt, typsnittet på Nitro-logon är skrivet i ett slags 

”barnsligt” typsnitt eller med bredare bokstäver. Beast har ett grafiskt motiv bestående av 

ett översnöat djurkadaver, medan SHTIK är beprydd med motiv av skelett, yxor och 

gitarrer. Även om färgerna på dessa brädor kan ses som både feminint och maskulint 

kodade så visar de grafiska motiven på en stereotypisk maskulinitet. Jag måste poängtera 

att många av brädorna inte har något motiv utan består av enklare mönster. Dambrädorna 

har mörkare toner med inslag av lila, grönt, rosa och tenderar att ha fler kombinationer 

mönster. Brädan Fate har ett motiv med blommor och olika mönster medan Mystique är 

prytt med ett såkallat ”Aztec” mönster. Typsnittet är i regel smalare eller i skrivstil. Även 

bland dammodellerna finns det de brädor som inte följer trenden, till exempel Mercy som 

är mer graffitti-inspirerad. 

Studien har även valt att kolla på hur dam- och herr snowboards beskrivs i 

marknadsföringen och hur de skiljer sig åt. Nedanstående citat kommer från beskrivningar 

av fyra olika dam- och herr snowboards och används som typexempel på hur olika 

nyckelord används beroende på vilket kön den förväntade köparen har: 
 

Designed specifically to offer a familiar ride in any conditions through a responsive, yet 

forgiving cam-out camber, and a perfect blend of sidecut and flex to to feel like anything 

is possible and fate is in your hands - Damsnowboard Fate (Nitrousa.com, 2019-05-

06) 

 

For those looking for a forgiving, effortless, catch-free snowboard that will help them 

step their game up in and out of the park. The Mystique offers a ride so comfortable 

and familiar it feels like you have been riding it for years - Damsnowboard Mystique 

(Nitrousa.com, 2019-05-06) 
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This all new Quiver Aysm Twin will instantly become your go-to board for hitting every 

side hit on the mountain, while offer the turning and burning properties needed to win 

any banked slalom.The brand new Nitro Quiver Fury is a true twin asymmetrical twin 

that is faster and more versatile than your normal Park mountain board - 

Herrsnowboard Fury (Nitrousa.com, 2019-05-06) 

 

When some of the best Park snowboarders in the world, Eero Ettala, Marcus Kleveland, 

Sven Thorgren, and Torgeir Bergrem, design a snowboard you know it is going to be 

the most progressive Park board in the park, with lightweight performance, pop, and 

pro-caliber durability! – Herrsnowboard Beast (Nitrousa.com, 2019-05-06) 

 

Dessa exempel visar att nyckelord för att beskriva Nitros damsnowboards är ord som 

Responsive, Forgiving, Effortless, Comfortable och Familiar. För herrsnowboards 

fokuserar beskrivningar mer på ord som Hitting, Burning, Faster, Progressive och 

Performance. Becky Francis visar i Gender, toys and Learning hur leksaker för barn 

reproducerar normer om femininitet och maskulinitet. Hennes undersökning fokuserar på 

barn i 3-5 års åldern, en ålder då förståelsen för skillnader mellan kön ökar gradvis vilket 

innebär att barn börjar söka vägar att demonstrera sin könsidentifikation. När barnen i 

undersökning erbjöds välja favoritleksaker  så fanns det en stor differens på deras val 

beroende på kön. Flickor valde oftast leksaker marknadsförda åt flickor och pojkar valde 

oftast leksaker marknadsförda åt pojkar. Leksakerna som pojkarna valde är stereotypiska 

”maskulina” exempelvis ”action”-dockor, byggsatser och olika maskiner. Flickorna valde 

istället leksaker som är mer riktade mot omhändertagande eller anpassade mot 

stereotypiskt ”feminina”  intressen som hårfrisering och ponnys. De leksaker som 

marknadsfördes mot pojkar i var paketerade med bilder av flammor och explosioner samt 

beskrivningar som fokuserar på handling och snabbhet. De beskrivningar på leksaker som 

marknadsförs mot flickor var sparsammare och fokuserade mer på själva produkten 

förutom en babydocka som hade detaljerade beskrivningarna om hur dockan skulle tas om 

hand (Francis 2010:329). Med Francis forskning vill jag visa hur normer för vad som är 

feminint och maskulint skapas redan vid ung ålder. Barnen har redan skapat en 

medvetenhet över vilka leksaker som de förväntas välja utefter kön.  



 20 

När Francis forskning jämförs med hur snowboardprodukter marknadsförs synliggörs hur 

normer om femininitet och maskulinitet reproduceras, både i Hardys tidningsartikel och 

Nitros produkter. Hardy visar hur snowboardprodukter som marknadsförs åt kvinnor 

oftast är stereotypa samt att det mindre urvalet av produkter tvingar kvinnor att köpa dem 

även om annat efterfrågas. Det gör att de kvinnor som inte vill stödja denna stereotyp 

indirekt ändå måste reproducera den på grund av begränsat urval. Det går att dra 

paralleller mellan Nitros namn- och produktbeskrivningar och Francis forskning om 

leksaker. De snowboardar som marknadsförs mot män fokuserar på brädans egenskaper 

som exempelvis snabbhet medan damsnowboards fokuserar på mjukare värden som att 

den ska vara familjär. Det visar på en struktur där både barn lär sig vilka produkter de 

förväntas välja beroende på genustillhörighet. Dessa strukturer fortsätter sedan 

reproduceras, vilket vi kan se i hur snowboardprodukter marknadsförs olika beroende på 

om du är kvinna eller man. Connell (2008:48) menar att maskulinitetens definition är 

djupt hopflätade med både institutioner och ekonomiska intressen, vilket blir tydligt i dessa 

exempel. 

 

 

3.3  The Art of Flight 
 

I trailern till snowboardfilmen The Art of Flight från 2011 presenteras tittaren ett montage 

av filmklipp på flygplan, helikoptrar och snowboardåkare med orden: ”It’s not the 

destination, it’s the adventure  along the way. It seems cliche to say that but it’s how it is” 

(Red Bull 2011). Bilder på branta och snöklädda berg varvas med introduktioner till de 

platser som filmen utspelar sig på. En berättarröst förklarar hur en intensiv plats blir 

mindre intensiv om andra snowboardåkare har varit där tidigare. Berättarrösterna avlöser 

varandra och bereder tittaren på vad som komma skall. Narrativet för trailern är att du 

kommer att tas med på äventyr till platser du inte vill besöka, som är farliga och ingen 

annan tidigare har besökt. Dessa platser ska erövras genom snowboardåkning och under 

vägen kommer tittaren att stöta på laviner, olyckor och snowboardåkning av högsta klass.  

Trailern till The Art of Flight har över 17 miljoner visningar på Youtube. Produktionen 

är professionell och filmklippen är av mycket hög kvalité. Filmskaparna beskriver hur den 
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är skapad med hjälp av den mest avancerade och progressiva filmutrustningen. Skaparna 

bakom filmen är snowboardåkaren Travis Rice och filmregissören Curt Morgan som har en 

bakgrund inom snowboardåkning (Langmann 2011). Genom det gemensamma 

produktionsbolaget Brainfarm har de också fått uppbackning av ett flertal sponsorer, bland 

annat ett av de största energidryckesmärkena. I en recension på ESPN beskriver skribenten 

Melissa Larsen hur filmen är en uppvisning av perfektion i ljud och bild. 

Snowboardåkningen är genomtänkt och inget har lämnats åt slumpen. Enligt henne finns 

det ingen tid för tittaren att hämta andan under filmen. Snowboardåkningen som visas upp 

får inte tittaren att känna hur snowboardåkning är något roligt, utan något som kan ta livet 

av personen du ser på bild (Larsen 2011). The Art of Flight är därmed en av de mest 

populära snowboardfilmerna som någonsin producerats och är tänkt att rikta sig både mot 

snowboardåkare och den bredare publiken. Snowboardåkningen som visas upp i denna 

film från 2011 är i min mening, trots sportens progression, fortfarande på mycket hög nivå. 

I och med filmens popularitet är det intressant att analysera hur filmen producerar och 

reproducerar normer om maskulinitet. Ett tema som genomsyrar hela filmen är att 

snowboardåkningen är en farlig aktivitet . Filmen visar upp en slags ”kolonial” anda där 

berg världen över erövras genom snowboardåkning. Snowboardåkningen är av mycket hög 

nivå där både åkarna och filmteamet tar stora risker för att samla ihop de filmsekvenser 

som behövs för slutproduktionen. Det är denna resa tittaren får följa under en och en halv 

timmas tid, där åkare och andra personer som var delaktiga i filmprojektet återberättar sin 

historia genom klipp och intervjuer. Exempelvis visar filmen vilka risker som en 

helikopterpilot tog för att landa åkarna på en bergstopp, eller hur laviner presenterades 

som en ständig risk för åkarna. Att filmen framförallt fokuserar på risker, äventyr och 

prestationer kan ses som en del av de maskulina normer som finns både inom och utanför 

snowboardvärlden. Ett annat exempel på hur maskulinitetsnormer produceras är under en 

sekvens där det visas upp hur åkarna sysselsätter sig när vädret inte tillåter dem att åka 

snowboard. För att mota tristessen i en stuga i Alaskas vildmark måste åkarna och 

filmteamet hitta på olika aktiviteter. De aktiviteter som visas upp för tittaren är hur denna 

grupp av män skjuter med vapen, spränger gasflaskor, kastar yxa och gör upp en stor brasa 

av nersågade träd (The Art of Flight 2011). Det fungerar som ett humoristiskt inslag där 
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åkarna får visa upp sin personlighet. Inslaget känns könsstereotypt maskulint och 

förstärker en slags maskulinitetsnorm. 

Raewyn Connell menar att det finns en stark övertygelse bland mansrörelser, kristna 

fundamentalister, sociobiologer och särartsfeministers att män inte kan förändras. 

Maskulinitet är något som finns inneboende i den manliga kroppen, exempelvis att män är 

aggressivare eller har en inbyggd tävlingslust förklaras med hjälp av biologin (Connell 

2008:69). I The Art of Flight finns det ett stort fokus de risker som åkarna tar för att 

förverkliga filmprojektet, något som sociobiologer är något naturligt maskulint. 

Sociobiologerna förutsätter att dessa karaktärsdrag är något som skiljer åt kvinnor och män 

(Connell 2008:80). När The Art of Flight en film om snowboardåkande män producerad 

så förstärks dessa normer. De åsikter som delas av ovanstående rörelser är delas inte bara 

av dem utan reproduceras också i masskulturen. Även om varken filmskapare eller åkare 

behöver dela dessa åsikter om kvinnligt och manligt så är filmen med och reproduceras 

dessa genom att välja att fokusera på scener med aggressiva scener med skjutvapen och 

explosioner, stora risktaganden i lavinterränger och en hierarkisk ordning där endast den 

bästa åkningen är bra nog. Idrott och sport har blivit den ledande definitionen av 

maskulinitet genom att visa upp manliga kroppar i rörelse (Connell 2008:80) 

 

 

3.4 Sexism inom snowboardvärlden 
 

3.4.1 He’s right I’m not good enough 
I en debattartikel skriven för snowboardmagasinet Onboard Magazine berättar Helena 

Guglielmino om hennes upplevelser av sexism inom snowboardvärlden. Hon menar att 

män inte ser de skillnader som görs mellan kvinnor och män. Det beror på att manliga 

snowboardåkare är normen och allas prestationer, oavsett kön, bedöms utefter de 

kriterierna. Den sexism som finns bland snowboardåkare är därför väldigt subtil och 

upptäcks inte alltid av manliga snowboardåkare. Exempelvis så menar hon att när 

kvinnliga och manliga snowboardåkare åker tillsammans i grupp så vänder sig männen till 

varandra när själva snowboardåkning diskuteras. Ett annat exempel är hur hon menar på 

att reklamannonser föreställandes kvinnliga snowboardåkare porträtteras med lättklädda 
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bilder medan det fokuseras på själva åkningen hos deras manliga kollegor. Hon upplever 

även att manliga snowboardåkare endast vänder sig till kvinnor i gruppen är när de vill ha 

hjälp med film att deras åkning (Guglielmino 2018). 

Guglielmino skildrar även hur hon en gång diskuterade skillnader mellan kvinnliga och 

manliga snowboardåkare med en rumskompis, som även filmade kvinnliga 

snowboardåkare, när han kom med tesen att kvinnor aldrig kan bli lika bra som män 

eftersom de har olika fysiska förutsättningar. Hon anser att han hade rätt om de påstådda 

fysiska skillnader mellan kvinnor och män och hur det kan komma att påverka ens 

möjligheter att manövrera en snowboard. Efter deras konversation så såg hon alla 

motgångar, fall och skador som hon vart med om som ett bevis för att hon inte är bra nog 

på grund av sitt kön. Den diskussionen kom att förfölja henne och känna att hon inte är bra 

nog och inte hör hemma bland manliga snowboardåkare på grund av sitt kön. Det gav 

henne så dåligt självförtroende att hon under en tid inte längre ville åka snowboard. 

(Guglielmino 2018). 

Artikeln visar om hur Guglielmino upplever att män är normskapande vilket gör att alla 

snowboardåkare bedöms utefter de kriterierna. Detta gör att män har svårt att se hur 

sexism skapas i snowboardvärlden och på vilket sätt det påverkar kvinnliga 

snowboardåkare. Hon pekar även på att representationer av kvinnor och män skiljer sig åt 

samt att män exkluderar kvinnor i backen genom subtila beteenden. När Guglielmino 

diskuterade kvinnlig och manlig snowboardåkning med en rumskompis som presenterade 

tesen att män är fysiskt överlägsna kvinnor går det att tolka som en slags härskarteknik. 

Connell (2008:81) menar att mäns idrottsliga framgångar har fungerat som ett slags 

bakslag mot feminismen. När manliga snowboardåkares prestationer jämförs med 

kvinnliga snowboardåkare så fungerar det som ett symbolisk bevis på mäns överlägsenhet 

över kvinnliga snowboardåkare vilket i sig fungerar som en härskarteknik. 

 Artikelförfattaren reproducerar även maskulinitetsnormer indirekt när hon menar att 

kvinnor inte har samma förutsättningar att utföra snowboardåkning på samma sätt som 

män. Den fysiska överlägsenhet som män innehar över kvinnor inom snowboardåkning 

stärks inte av några vetenskapliga källor i hennes artikel och motsätter sig studiens 

utgångspunkt att genus är socialt konstruerat. 

 



 24 

 3.4.2 Beyond Medals 
Den svenska snowboardåkaren Kevin Bäckström sparkades från det svenska landslaget i 

snowboardåkning år 2013. Dåvarande landslagschef Olle Danielsson motiverade beslutet 

med att åkaren i sociala medier och via andra uttalanden agerat på ett sätt som inte var 

förenligt med landslagets värderingar (Svennebäck 2013) Exempelvis hade åkaren 

publicerat bilder av sexistiskt innehåll på sociala medier, besökt en strippklubb samt gått 

till angrepp mot två journalister. Landslaget valde att ha ett möte med samtliga åkare, samt 

ett personligt samtal med Bäckström. Mötet handlade om vikten av att de svenska åkarna 

ska agera som förebilder. Efter samtalet valde landslaget och åkaren att gå skilda vägar då 

det inte kunde komma överens. Danielsson menade att ifall åkaren i fråga ville ändra sina 

grundläggande värderingar var han välkommen tillbaka till landslaget (Brenning 2013).. 

Snowboardåkaren Tor Lundström valde kort därefter att sluta i landslaget som protest 

mot att Kevin Bäckström hade sparkats. Han ansåg att landslaget borde handla om hur bra 

du är på att åka snowboard och inte om vilka åsikter en person har. De skäl som gavs för 

att Bäckström skulle sparkas ansåg han inte vara starka nog och ifrågasatte vem som 

bestämmer över vad en förebild är. Andra åkare i landslaget var mer tudelade till beslutet 

och ansåg att alla åkare måste förhålla sig till de regler som satts upp även de ansåg att 

händelsen också blivit en för stor sak (Brenning 2013).  

I en intervju med programledaren Noel Reynolds i ett inslag för Epic TV berättar 

Bäckström sin version av händelsen.  Efter att han och Lundström gått på strippklubb vilket 

väckte reaktioner från media så granskades hans Instagram av en svensk feministgrupp. 

De skickade enligt honom mail till alla hans sponsorer om hans bilder på Instagram vilket 

ledde till att landslaget sparkade honom. Bäckström ångrade inte sitt beteende men säger 

att det var tråkigt att missa Olympiska spelen. Programledaren presenterar senare i 

reportaget Bäckströms och Lundströms videoprojekt som kallas Beyond Medals. Namnet 

anspelar på den snowboardåkning som sker utanför tävlingsscenen. Reynolds introducerar 

videon med orden  ”This thing is super, super, super sick. It’s all about snowboarding and 

having fun”. De första klippen föreställer en festscen där Bäckström och Lundström sitter 

i en soffa omgiven av lättklädda kvinnor som sprutar champagne. Bäckström och 

Lundström sammanfattar Beyond Medals  med orden: ”fast, dangerous, beautiful, fun, 
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snowboarding and girls”. Programledaren avslutar med påståendet att Beyond Medals är 

”The best watch on internet right now” (Epic TV 2014)  

Uppståndelsen kring denna händelse är intressant att titta närmare på. Svenska 

landslaget valde att ta avstånd från Bäckström efter att de ansåg att han inte följt 

landslagets värderingar som bland annat innefattar att åkarna ska visa hänsyn och respekt 

till människor runt omkring dem och ha en professionell inställning alkohol och fest. 

Lundström valde då även han att hoppa av  landslaget och tillsammans använde de 

projektet Beyond Medals som ett slags motstånd mot och hur de hade behandlats. 

Uppmärksamheten kring händelsen och Beyond Medals gjorde duon blev mycket 

populära. Exempelvis har episod 2 av deras webbserie BYND X MDLS från 2017 över 61 

000 visningar på Youtube. Videon är upplagd av Snowboarder Magazine som är ett av de 

allra största snowboardmagasinen. Under videon beskriver magasinet vilka som står 

bakom Beyond Medals: 
 

For those unfamiliar, BYND x MDLS was formed by Swedish snowboarders Kevin 

Backstrom and Tor Lundstrom after being kicked off their native country’s national 

team for their prioritization of snowboarding’s fun versus serious facets. Their ratio, 

which skewed further toward the former than the latter, wasn’t in line with the team’s 

regimented program. The duo are as close as any two riders in snowboarding, and 

BYND x MDLS is a personal brand representative of Kevin and Tor’s outlook, which 

disregards restrictions on-hill and off – Snowboarder Magazine (Snowboarder 

Magazine 2017) 

 

Snowboarder Magazine har valt att porträttera Bäckström och Lundström med bilden av 

två snowboardåkare som blivit stoppade av landslaget på grund av att de har prioriterat 

den roliga sidan av snowboardåkning över den seriösa. Det nämns ingenting om angrepp 

mot journalister och den sexism som Bäckström anklagats för. Både Snowboarder 

Magazine och EpicTV visar sin uppskattning för Beyond Medals samt skildrar Bäckström 

och Lundström som offer för en attack där media, landslaget och feminister är orättvisa 

mot dem. I sina snowboardfilmer bygger Beyond Medals vidare just det som fick Bäckström 

sparkad från landslaget: sexistiska klipp och festscener. Genom den uppbackning Beyond 

Medals har fått av sponsorer, media och publik bekräftas en maskulinitetsnorm där 
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snowboardåkare objektifierar kvinnor, festar och åker snowboard som institutionernas av 

stora delar snowboardvärlden som består av media, ekonomiska intressen och andra 

utövare av sporten. Connell (2008:48) menar att maskulinitet inte bara en idé som skapats 

av individen som en personlig identitet utan har en fysisk existens i världen och 

sammansmälter i organiserade sociala relationer, i det här fallet kring den uppbackning 

som  Beyond Medals fått. 

Det går även att se Beyond Medals som bärare av en slags hegemonisk maskulinitet. De 

maskulinitetsnormer som Beyond Medals representerar kan ses som ett sätt att säkerställa 

manliga snowboardåkares dominanta position över kvinnor (Connell 2008:101). När 

svenska landslaget anser att Bäckström betett sig sexistiskt väljer snowboardmedia att ta 

hans sida med motiveringen att han bara vill ha roligt eller att se det som en attack iscensatt 

av feminister. Det stora stödet från sponsorer och tittare visar också på en slags delaktighet 

i hegemoniska projektet, genom att stödja Beyond Medals kan de också dra fördel av den 

hegemoniska maskuliniteten utan att själv behöva stå vid frontlinjen (Connell 2008:103). 

 

 

3.5 Tävlingar anpassade för män 
 

Under de Olympiska spelen i Sochi 2014 var det första gången som tävlingsgrenen 

slopestyle inkluderades utöver halfpipeåkning. I båda tävlingsgrenarna så tävlar både 

kvinnor och män på samma tävlingsbanor. Kim Lamarre, en skidåkare från Kanada som 

delar dessa banor med snowboardåkarna, berättar att banorna är anpassade för män och 

att det hade kunnat göras mer för att de även ska vara säkra för kvinnor. Skillnaden mellan 

halfpipe och slopestyle är att i halfpipe kan åkarna välja hur mycket fart de vill ta och hur 

högt de vill hoppa. I slopestyle behöver du en viss fart för att kunna ta dig över hoppen, för 

lite fart kan skada dig lika mycket som för mycket fart. Problemet med hoppen i Sochi var 

att de var större än vad de kvinnliga deltagarna normalt tränar på, vilket skapade en större 

risk för skador. Storleken på hoppen var anpassade för den tid i luften som manliga åkare 

behöver för att utföra sina trix. Det fanns mindre hopp för åkarna att välja på men ifall en 

åkare väljer det större hoppet måste de andra göra samma sak för att ha en chans att vinna. 

Snowboardåkaren Shaun White från USA drog sig ur tävlingen eftersom han ansåg att 
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risken för skador var för stor på grund av banan. Han ville inte äventyra sina chanser att 

deltaga i herrarnas halfpipe senare. Under tävlingen skadade sig 22 snowboard- och 

skidåkare så illa att de var tvungna att dra sig ur tävlingarna. 16 av dessa var kvinnor 

(Branch 2014). 

Idrottens sätt att organisera sig innebär ofta tydliga och bestämda sociala relationer. 

Det bygger på tävlingar och hierarkier som uppkommit bland män och leder ofta till 

exkludering eller dominans över kvinnor (Connell 2008:80). Olympiska spelen i Sochi 

fungerar som ett exempel på hur tävlingar anpassas efter män och manliga prestationer. 

Tävlingsmomentet leder till att åkarna tvingas välja de största hoppen för att nå höga 

resultat vilket i det här fallet utsatte de kvinnliga deltagarna för en risk. Att majoriteten av 

åkarna som skadade sig i dessa tävlingar säkerställer på så sätt den manliga dominansen 

över kvinnor. 
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4. Motstånd mot maskulinitetsnormer 
 

 

I det här kapitlet undersöks hur motstånd görs mot maskulinitetsnormer genom att titta 

på hur snowboardprodukter, filmer och kvinnliga snowboardåkare kan ifrågasätta denna 

norm. 

 

 

4.1 Motstånd mot sexualiserade snowboards 
 

Gnu Snowboards har på ett kreativt sätt valt att göra motstånd mot företeelsen att placera 

motiv av kvinnor på snowboardgrafik. På ett humoristiskt sätt har halvnakna män placerats 

på grafiken på några av deras damsnowboardmodeller. En av dessa brädor går under 

namnet Stunt Puppy och består av bilder av barbröstade män iklädda jeans där deras 

huvuden ersatts med bilder av hundar (Gnu 2017). Ett liknande motiv finner vi på 

snowboarden Pickle Stallion. Snowboardens grafik föreställer en naken man som poserar 

tillsammans med en häst (Evo 2014). 

 I ett blogginlägg motiverar Jackie Lammert, som designat Stunt Puppy , tilltaget med 

att hon är trött på hur kvinnor framställs i media och vill även ge män chansen att visa upp 

sina kroppar på snowboards (Gnu 2017). Som studien tidigare visat är det oftast kvinnor 

som objektifieras i motiv på snowboards, Gnu snowboards handling upplevs som ett 

ställningstagande mot dessa könstereotypa normer som ifrågasätts på ett  humoristiskt 

sätt. Det förlöjligar andra snowboardtillverkares objektifieringar och tvingar på så sätt 

andra snowboardtillverkare att tänka om. Tesen förstärks ytterligare av att Gnu är en av de 

snowboardtillverkare som inte alls har valt att placera bilder av kvinnor på någon av sina 

aktuella snowboardmodeller (Gnu 2017). 
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4.2 Too Hard Squad 
 

Too Hard Squad är ett snowboardprojekt som är grundat och drivs av kvinnor. Deras mål 

är att inspirera kvinnor till att vara självsäkra, konstnärliga och orädda i allt de gör. 

Projektet startades av Danayle Patterson, som är känd för sin vågade attityd, förkärlek till 

att festa samt ha kul och visa upp en unik stil av snowboardåkning. Denna beskrivning hade 

kunnat passa in på otaliga manliga snowboardcrews2 men på grund av att det drivs av 

kvinnor ses de som kontroversiella. Det gör Too Hard Squad intressant att analysera 

närmare (Too Hard Squad) 

 Under en Kickstarterkampanj3 som startades hösten 2014 beskriver Too Hard Squad 

själva varför de är nödvändiga i snowboardvärlden. Patterson förklarar hur hon startade 

Too Hard Squad för att täcka upp ett behov där kvinnliga snowboardåkare också behövde 

representeras. Allt började med att hon köpte en kamera och lät andra filma henne medan 

hon försökte flytta gränsen för vad kvinnlig snowboardåkning innebär. För att finansiera 

deras filmer har åkarna i Too Hard Squad lagt både sina egna pengar samt tagit emot vad 

deras sponsorer har kunnat erbjuda. Eftersom de är kvinnor så menar de att deras budget 

är betydligt mindre än vad deras manliga motparter får (Patterson 2014). 

 
Too Hard is a womens snowboard project completely run by women snowboarders. 

They aim to put more confidence into womens snowboarding. They want women and 

girls to be fearless and go for what ever they want no matter what anyone says. haters 

gone hate. Too hard is not about girly girls or lipstick or pretty faces it is the raw, 

unabridged version we are not separating ourselves from the boys we want to grow 

along side them – Danayle Jane Patterson (Patterson 2014) 

 

                                                        
2 Snowboardcrew är ett ord som används för att beskriva en gemenskap av snowboardåkare som i 

grupp åker, filmar eller tävlar tillsammans. 
3 Kickstarter är en internetplattform som hjälper projekt att samla medel genom 

gräsrotsfinansiering  
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Ovanstående beskrivning visar på ett motstånd mot stereotypa könsroller där kvinnor ses 

som mindre riskbenägna och mer utseendefixerade. De vill inte distansera sig från manliga 

snowboardåkare, syftet är att utveckla sin åkning tillsammans med dem. Det kan uppfattas 

som ett försök att sudda ut gränserna mellan kvinnor och män där snowboardåkare, oavsett 

kön, bedöms efter lika villkor. I och med att Too Hard Squad gör det tydligt att det inte 

handlar om att vara en ”tjejig tjej” utan att de ska likställas med männen så bekräftas 

indirekt en maskulinitetsnorm. Den gäller för alla, oavsett kön. 

 I ”Lady Shredders – The Most Badass Women in Snowboarding”, en dokumentärserie 

från 2015 producerad av Vice Magazine så porträtteras Too Hard Squad under 

filminspelningen av deras nästkommande film (Vice Sports 2015). Dokumentären består 

av intervjuer och snowboardklipp med flera av medlemmarna. Där berättar de hur det är 

att vara kvinnor i snowboardvärlden och vad det innebär att vara medlem i detta 

snowboardcrew. Madison Blackley menar att hon förlorat sponsorer eller inte fått chansen 

hos vissa företag för att hon är medlem i Too Hard Squad. För att exemplifiera det beskriver 

Blackley hur hon visat upp sina snowboardfilmer för möjliga sponsorer och inte fått någon 

respons på åkningen, utan istället kommenteras det som sker vid sidan av själva åkningen.  

Efter att visat upp ett snowboardklipp för en sponsor fick hon kommentaren: ”Oh wow, 

look’s like you did alot of partying”. Blackley menar att ifall hon hade valt att inte 

associeras med Too Hard Squad så hade hon kunnat haft en bättre position inom 

snowboardvärlden men att det är en omöjlighet för henne. Om hon tvingas välja mellan 

hennes vänner eller ett framskjuten position i snowboardvärlden så väljer hon alltid sina 

vänner. Kvinnorna i Too Hard Squad anser att för män är det fritt fram att visa upp hur de 

festar och lever en party-livsstil men om en kvinna gör detsamma så är det inte ett 

acceptabelt beteende.  

Det kan ses om ett slags bevis för hur den hegemoniska maskuliniteten upprätthålls i 

snowboardvärlden. När Blackley väljer att visa upp ett klipp för en möjlig sponsor där hon 

festar ses det som negativt eftersom hon är kvinna och att det inte passar in i den norm 

som hennes genus ska uppfylla. Hade hon vart man så hade hennes beteende istället kanske 
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uppmuntrats4. Det säkerställer på så sätt kvinnors underordning i snowboardvärlden 

(Connell 2008:101). 

Deras budskap är att kvinnor inom snowboardåkning ska känna självförtroende till att 

vara sig själva och inte behöva känna att de ska uppfylla en specifik bild över hur en kvinnlig 

snowboardåkare ska vara. Danayle Patterson berättar hur hon fått respons av andra 

kvinnliga snowboardåkare som tycker att det är befriande att Too Hard Squad visar att det 

är okej för tjejer att festa, ha kul och inte vara ”dockor” (Vice sports 2015). Det är ett 

återkommande tema hos Too Hard Squad att ta avstånd från könsstereotypa normer där 

kvinnor ska se ut och uppföra sig på ett visst sätt vilket kan tolkas som ett motstånd mot 

den maskulinitetsnorm som finns i snowboardvärlden.  

 

 

4.3 The Uninvited 
 

När snowboardåkaren Jess Kimura opererat efter sig en skada bestämde hon sig för att 

göra en snowboardfilm med enbart kvinnliga åkare. Det var en idé hon haft under en längre 

tid men inte haft tid att genomföra. Hon införskaffade sig en kamera och kontaktade ett 

flertal kvinnliga snowboardåkare som hon tyckte hade potential och behövde en plattform 

för att visa upp sin åkning. Kimura ansåg att det fanns ett behov att täcka för kvinnor som 

vill vara med i snowboardfilmer och när hon inte hade möjlighet att åka på grund av skador 

kände hon för ge något tillbaka till andra kvinnliga snowboardåkare (Woodruff 2018). 

Namnet på filmen The Uninvited kommer från känslan av att känna sig som en 

utomstående, att känna sig exkluderad från gemenskapen och snowboardscenen. Kimura 

syftar på hur kvinnor aldrig är inbjudna till manliga snowboardcrews och att namnet delvis 

är ett skämt men att det ligger en viss sanning bakom det. Kimura berättar hur projektet 

inte fått någon uppbackning av sponsorer utan hon har fått stå för alla kostnader själv. 

                                                        
4 Se tidigare kapitel om Beyond Medals 
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I en artikel för tidningen Method Magazine får åkarna i The Uninvited svara på frågan vilka 

de tror är de största hindren som kvinnliga snowboardåkare möter och hur de överkommer 

dem: 

 
My fear is that if we do not start investing the same amount of support and interest into 

our female athletes we are going to hinder the progression of the sport. If we are to 

overcome these challenges we need to achieve a balance. Women in this sport need to 

have the same advantages as the male athletes, and until we are considered to be 

performing on the same level, we will never be able to reach our full potential. – Maria 

Thomsen (Method Magazine 2018) 

 
The opportunities the girls are given are almost always half the time, half the resources, 

half the effort... So the result is half as good as it could have been, and it just continues 

the vicious circle that perpetuates the appearance that girls can't perform at a certain 

level – Jess Kimura (Method Magazine 2018) 

 

Både Maria Thomsen och Jess Kimura anser att kvinnliga snowboardåkare inte har samma 

möjligheter och resurser som män och att det i slutändan påverkar nivån på 

snowboardåkningen. Det skapar en bild av att kvinnliga snowboardåkare inte kan prestera 

på en viss nivå, vilket leder till en ond cirkel. Det går att knyta an till den tidigare diskussion 

jag för kring hur manliga idrottsliga framgångar och prestationer fungerar som ett bevis 

för mäns överlägsenhet över kvinnor (Connell 2008:80). När kvinnor inte får samma 

resurser som män leder till att nivån på snowboardåkningen blir lägre vilket i sin tur 

används som ”bevis” för att kvinnor inte klarar av samma saker som män. Det visar på ett 

strukturellt problem som i slutändan leder till sämre möjligheter för kvinnor att utveckla 

sin snowboardåkning. 

  Lösningen är att kvinnliga snowboardåkare måste ges samma intresse och stöd som 

män för att kunna utvecklas. Ett steg i rätt riktning är att just Maria Thomsen fick chansen 

deltaga i X Games Real Snow 2019, en snowboardfilmstävling  som bara män tidigare 

inbjudits att deltaga i (X Games 2019). Thomsens deltagande visar på hur synen av 

kvinnliga snowboardåkare har förändrats och tillåts nu deltaga på samma villkor. 
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5. Avslutande diskussion 
 

 

Genom surfing-, skateboard- och snowboardåkningens historia så finns det en röd tråd, det 

är aktiviteter som skapats av män och som framförallt representerats av män. De kvinnor 

som varit med och skapat dessa sporter till vad de är idag har det däremot skrivits mindre 

om. Gemensamt för brädsporter är att de alla inspirerats av surfing och dess motstånd mot 

den hegemoniska borgerliga medelklasskulturen. Dessa sporter erbjuder möjligheter att ge 

utryck för frihet och individualitet. Dock verkar individualismen mestadels premiera män, 

eftersom det är de som nämns i historieskrivningar, medan kvinnorna hamnat i 

bakgrunden. Det kan beskrivas som en slags hegemonisk maskulinitet där endast män 

representeras i historieskrivningen. Hegemonisk maskulinitet syftar på en kulturell 

dynamik som gör att män kan upprätthålla en ledande position  (Connell 2008:101).  

När Ingemar Backman kritiserar dagens snowboardtävlingar så speglar hans tankar 

surfingens fokus på stil och individualitet. Han menar att snowboardåkningen inte längre 

handlar om stil utan om akrobatik och bedöms utefter vem som snurrar flest varv, inte vem 

som kan visa upp en individuell stil. Under de olympiska spelen i Sochi 2014 så var hoppen 

anpassade efter manliga åkare vilket ledde till att ett stort antal kvinnliga åkare skadade 

sig. Det går att kritisera tävlingens upplägg och fråga sig om hopp måste vara 

storleksanpassade för den mest avancerade åkningen. Det går att fråga sig ifall 

tävlingsbanan sett likadan ut om fokus var på stil istället för den som snurrar flest varv. 

När Backman kritiserar bedömningskriterierna för snowboardtävlingar så öppnas även en 

fråga upp om huruvida snowboardtävlingar reproducerar maskulinitetsnormer genom att 

alltid belöna den som hoppar längst, högst och snurrar mest. Det finns möjligheter här att 

bryta mot dessa normer genom att skifta bedömningskriterierna mot andra värden som stil 

och individualitet. Det kan luckra en upp maskulinitetsnorm där den som tar störst risker 

belönas och istället ge en större mångfald i åkningen. 

Snowboardtillverkare har så länge jag kan minnas alltid haft grafiska motiv 

föreställande kvinnor, det är en företeelse som bara varit och inget jag reflekterade över när 

jag var yngre. Allt eftersom jag blivit äldre har jag börjat ifrågasätta vilka normer och 
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värderingar som snowboardindustrin vill förmedla genom sin föråldrade kvinnosyn. Att 

det fortfarande säljs snowboard som objektifierar kvinnor visar på att det finns en marknad 

för  det, det är något som efterfrågas av konsumenter och på så sätt fortsätter att tillverkas. 

Lena Gemzöe visar i sin tolkning av begreppet genussystemet hur det finns en ordning 

mellan könen som systematiskt syns i samhällslivet. Denna ordning har underbyggts av 

föreställningar om kvinnligt och manligt och påverkar både politik, ekonomi och familjeliv 

där kvinnor ses som känslosamma, omvårdande och relationsinriktade. Män och andra 

sidan är självständiga, målmedvetna och har lätt för snabba beslut (Gemzöe 2002:80). Vad 

gäller beskrivningar och marknadsföring av snowboardprodukter så finns ofta en 

uppdelning beroende mot vilket kön produkterna vänder sig till. De produkter som 

marknadsförs åt kvinnor fokuserar på ”mjuka värden” som att de ska vara familjära, 

komfortabla och förlåtande medan de manliga motsvarigheterna fokuserar på 

prestationsförmåga och produktspecifika värden. Detta kan ses som könsstereotypa 

kategoriseringar där kvinnor förväntas bygga en känslomässig relation med sin snowboard. 

För män är det viktigt att produkten ska klara av de påfrestningar som snowboarden kan 

utsättas för samt ge utövaren möjlighet att prestera på högsta nivå. När en 

snowboardtillverkare som Nitro marknadsför damsnowboards med ord som förlåtande, 

familjär och komfortabel i kontrast till herrsnowboards som fokuserar på snabbhet, 

prestanda och hållbarhet så ser vi likheter mellan hur barnleksaker och 

snowboardprodukter marknadsförs 

Den sexism som finns inom snowboardvärlden ger sig tillkänna på ett flertal olika sätt. 

När Kevin Bäckströms karriär får en skjuts en tid efter att ha blivit sparkad från det svenska 

landslaget på grund av bland annat sexism och värderingar som inte godtas av landslaget 

så visar det samtidigt upp en acceptans av sexism inom snowboardvärlden. Då manliga 

snowboardåkares dominans över kvinnliga snowboardåkare förklaras med biologiska 

faktorer istället för strukturella problem så synliggörs också en slags sexism. 

För att få en inblick i hur maskulinitetsnormer skapas är det intressant att analysera 

hur den absolut populäraste snowboardfilmen genom tiderna, The Art of Flight, är 

uppbyggd. Filmen fokuserar främst på äventyr, risker, skador och perfektion vad gäller 

båda åkning och produktion. Huvudrollsinnehavarna framställs likt hjältar som pressar 

sina kroppar över den yttersta gränsen för att nå sitt mål vilket får tittaren beundra hjälten. 
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Den press som dessa idrottsmän sätter på sina egna kroppar är något de måste förvänta 

sig. Kropparna blir instrument som utsätts för skador i maskulinitetens namn (Connell 

2008:85).  Även det integrerade uppträdandet med hela kroppen, där åkarna inte bara åka 

visar upp sin förmåga att åka snowboard på högsta nivå, utan hur de också kan kasta yxa 

och hantera vapen skapar i sig en slags beundran för dessa män (Connell 2008:80). Det är 

dessa filmer tillsammans med produkter, tävlingar och sexism som är med och skapar de 

strukturer maskulinitetsnormer som råder inom snowboardvärlden. 

Problemet är inte att dessa filmer finns, utan att de borde finnas fler alternativ för de 

som vill se en förändring av dessa normer. Det som Too Hard Squad, The Uninvited och 

Gnu Snowboards gör är att presentera alternativ för vad snowboardåkare kan vara. Jess 

Kimuras film The Uninvited visar på de strukturer som kvinnliga snowboardåkare som vill 

skapa snowboardfilmer möter, men presenterar också alternativ för hur det kan förändras. 

Too Hard Squad utmanar den maskulina normen och visar hur kvinnliga snowboardåkare 

inte ska begränsas av könsstereotypa normer. Dessa rörelser har numera börjat få vind i 

seglen  och vi ser fler och fler tävlingar som riktar sig till kvinnor eller hur duktiga kvinnliga 

snowboardåkare som Maria Thomsen uppmärksammas i X Games Real Snow filmtävling. 

Slutligen upplever jag att det är den maskulina normen som måste utmanas i 

snowboardvärlden. Den maskulina normen påverkar inte bara kvinnor i snowboardvärlden 

utan också män måste förhålla sig till hur produkter utvecklas, vilka snowboardfilmer som 

produceras och vad som bedöms som skicklighet i tävlingar. Den individuella friheten och 

motståndet mot den hegemoniska borgerliga medelklasskulturen som manifesterades 

genom brädåkningens historia borde tillåta alla att utveckla sin egen personliga stil. 

Snowboardåkning måste inte handla om vem som tar störst risker utan handla om att ha 

kul och respektera varandra oavsett skicklighetsnivå eller genustillhörighet. Det finns 

många snowboardåkare och snowboardföretag som delar mina åsikter men inte förrän den 

större delen av snowboardindustrin, snowboardmedia, snowboardfilmer och 

tävlingsarrangörer är med på denna förändring som de större strukturerna förändras. 
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6. Sammanfattning 
 

 

I det andra kapitlet introducerades surfingens, skateboardåkningens och 

snowboardåkningens gemensamma historia. Historien från de första vågsurfarna till 

brädåkning på asfalt och snö redogörs samt hur dess historia har framförallt kommit att 

handla om män. Det görs även en redogörelse för hur snowboardåkningen förändrats från 

90-talet till 10-talet. 

Det tredje kapitlet – Hur reproduceras maskulinitetsnormer? -  visar hur 

maskulinitetsnormer reproduceras inom snowboardvärlden. Kapitlet börjar med att visa 

hur grafiken på snowboards objektifierar kvinnor. En mindre undersökning visar på hur 

olika snowboardtillverkare använder bilder av kvinnor som grafik på sina snowboards och 

materialet diskuteras med utgångspunkt från Hirdmans analyser. På samma sätt 

diskuteras snowboardföretags produktdesign och produktbeskrivningar förstärker normer 

om femininitet och maskulinitet och analyseras med hjälp av Francis forskning om 

barnleksaker. Sedan beskrivs hur snowboardfilmen The Art of Flight förstärker 

maskulinitetsnormer och analyseras med en diskussion över maskulinitets begreppet. 

Kapitlet avslutas med att visa hur det finns en inneboende sexism inom snowboardåkning 

vilket analyseras med hjälp av Connells teorier och analyser av maskulinitet. 

Det fjärde kapitlet – Motstånd mot maskulinitetsnormer – visar på olika studieobjekt 

som gör motstånd mot maskulinitetsnormer. Först beskrivs Gnu snowboards försök att på 

ett kreativt sätt vända på trenden med objektifierande snowboards genom att vända på 

normen och placera bilder av nakna män på deras damsnowboards. Sedan beskrivs och 

analyseras snowboardcrewet Too Hard Squad och deras försök att göra motstånd mot de 

könsstereotypa normer som finns inom snowboardåkning. Därefter presenteras 

snowboardfilmen The Uninvited som visar hur kvinnliga snowboardåkare har mindre 

resurser för att filma och vilka strukturer de måste kämpa emot som kvinnliga 

snowboardåkare. 

I det sista kapitlet förs en avslutande diskussion som reflekterar över materialet i de 

tidigare kapitlen och hur maskulina normer kan utmanas och förändras. 
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