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Vi	vill	rikta	vår	tacksamhet	till	vår	handledare	Ingrid	Schele,	som	med	sin	kunskap	
och	 sitt	 tålamod	 hjälpt	 oss	 på	 vägen.	 Vi	 vill	 också	 rikta	 ett	 stort	 tack	 till	 våra	
informanter	som	delat	med	sig	av	sina	tankar	och	erfarenheter	på	ett	generöst	sätt	
och	med	sin	medverkan	möjliggjort	denna	studie.	
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ATT	VARA	MED	UTAN	ATT	VARA	I	VÄGEN:	Identitetsskapande	och	
copingstrategier	hos	kvinnliga	snowboardåkare	under	gymnasietiden	
	

Hanna	Gustavsson	och	Elin	Jakobsson	
	
	

I	denna	studie	har	vi	undersökt	unga	kvinnors	identitetsskapande	i	en	mansdominerad	snowboard‐
kontext,	 samt	 deras	 copingstrategier.	 Sex	 semistrukturerade	 intervjuer	 analyserades	 med	 en	
deduktiv	tematisk	ansats.	Analysens	koder	och	teman	grundas	i	första	hand	på	göra‐kön	modellen	
(West	&	 Zimmerman,	 1987),	 tidigare	 studier	 som	 identifierat	 en	maskulinitetsnorm	 inom	 snow‐
boardvärlden	 samt	 tidigare	 beskrivna	 copingstrategier	 som	 kvinnor	 i	 minoritet	 använt	 sig	 av.	
Resultatet	delades	in	i	fyra	teman:	Den	typiska	snowboardåkaren,	Sammanhållning	och	särhållning,	
Tjejer	 i	backen	samt	Copingstrategier.	Vår	 tolkning	är	 att	 informanterna	 talade	om	sig	 själva	 som	
fysiskt	och	psykiskt	avvikande	från	maskulinitetsnormen.	Vi	menar	att	 informanternas	 identitets‐
skapande	 kan	 betraktas	 som	 motsägelsefullt;	 att	 som	 kvinna	 utföra	 handlingar	 som	 återskapar	
hennes	 identitet	som	snowboardåkare	kan	ses	som	motsatsen	till	att	utföra	handlingar	som	åter‐
skapar	hennes	identitet	som	kvinna.	
	
We	 have	 investigated	 the	 identity	 formation	 of	 young	 women	 in	 a	 male	 dominated	 snowboard	
context,	 as	 well	 as	 their	 copingstrategies.	 Six	 semistructured	 interviews	 were	 analyzed	 using	 a	
deductive	thematic	approach.	The	analysis	was	based	on	West	and	Zimmerman’s	(1987)	model	for	
doing	 gender,	 previous	 research	 which	 has	 identified	 a	 masculinity	 norm	 in	 the	 snowboarding	
community,	and	previously	depicted	copingstrategies	used	by	women	in	minority.	The	result	was	
divided	into	four	themes:	The	typical	snowboarder,	Togetherness	and	segregation,	Girls	on	the	hill,	and	
Coping	 strategies.	According	 to	our	understanding,	 the	young	women	 talked	about	 themselves	as	
deviant	in	relation	to	the	masculinity	norm,	in	aspects	of	both	physical	and	psychological	abilities.	
We	suggest	that	the	young	women’s	identity	formation	can	be	viewed	as	contradictory;	as	a	woman	
to	conduct	actions	which	construct	her	 identity	as	a	snowboarder	can	be	seen	as	 the	opposite	of	
conducting	actions	that	construct	her	identity	as	a	woman.		
	
	
Idrott	har	av	många	forskare	ansetts	vara	en	arena	framförallt	 för	män,	där	vissa	
typer	 av	 maskuliniteter	 premieras	 och	 alternativa	 maskuliniteter	 såväl	 som	
femininiteter	 ses	 som	 underordnade	 (Connell,	 1990;	 Messner,	 2002;	 McKay,	
Messner	&	Sabo,	 2000).	 Identitetsskapande	 som	 idrottare	och	kvinna	kan	därför	
vara	särskilt	svårt.	Historiskt	sett	har	pojkar	uppmuntrats	till	att	idrotta	eftersom	
det	ansetts	göra	dem	till	modiga	och	tävlingsinriktade	unga	män.	Kvinnor	och	flickor	
har	behövt	kämpa	för	sin	entré	på	idrottsarenorna	och	trots	att	de	idag	deltar	mer	
än	tidigare	förekommer	trivialisering	och	marginalisering	av	deras	prestationer.	En	
aspekt	 av	detta	 är	 sexualiseringen	 av	 idrottande	kvinnors	 kroppar.	Kvinnor	 som	
idrottar	är	ofta	medvetna	om	att	de	genom	sitt	idrottsutövande	riskerar	att	deras	
femininitet	och	heterosexuella	läggning	ifrågasätts.	Den	risken	kan	undvikas	genom	
att	kvinnorna	betonar	sin	skönhet	och	heterosexualitet	och	på	så	sätt	kompenserar	
för	sitt	idrottsutövande	(Cahn,	1995).	Då	antalet	kvinnor	inom	en	sport	ökar	kan	en	
konsekvens	 bli	 att	 de	 manliga	 utövarna	 anammar	 en	 viss	 typ	 av	 stereotypt	
maskulina	 beteenden	 såsom	 aggressivitet	 och	 mod.	 Detta	 anammande	 kan	
begripliggöras	som	ett	sätt	att	ta	avstånd	från	det	feminina,	då	det	annars	riskerar	
att	sänka	sportens	status	(Nelson,	1994).	
 
Snowboard	 kallas	 ofta	 för	 livsstilssport	 då	 utövandet	 för	 många	 främst	 är	 ett	
intresse	styrt	av	inre	motivation	(Andersson,	1999).	Snowboard	kännetecknas	av	
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risktagande,	personlig	utveckling,	gemenskap,	kreativitet	och	vikten	av	att	ha	roligt	
framför	 att	 tävla	 (Sisjord,	 2009;	 2013).	 I	 slutet	 av	 1990‐talet	 ökade	 kraven	 på	
åkarnas	 disciplin	 då	 snowboard	 ökade	 i	 popularitet	 och	 närmade	 sig	
mainstreamsporten	och	dess	striktare	tävlingsnormer	(Heino,	2000).	Trots	denna	
förvandling,	som	kan	exemplifieras	med	sportens	intåg	i	de	olympiska	spelen	1998,	
fortsatte	 snowboard	 att	 förknippas	med	den	alternativa	 sportscenen	 som	den	är	
sprungen	ur	(Anderson,	1999;	Heino,	2000).	År	1997	var	andelen	snowboardåkare	
i	de	svenska	anläggningarna	19.2%	(Svenska	liftanläggningars	organisation	[SLAO]	
1998,	refererat	i	Bäckström,	2005),	jämfört	med	år	2012	då	8.5	%	var	snowboard‐
åkare	(SLAO,	2012).	Att	åka	snowboard	handlade	ursprungligen	om	att	åka	nedför	
berget	med	flyt	och	balans	(Anderson,	1999).	För	att	kunna	åka	snowboard	behövs	
således	egentligen	inte	stereotypt	maskulina	attribut	såsom	styrka	eller	aggression	
(Young	&	White,	1995).	Anderson	beskrev	i	sin	studie	hur	de	manliga	åkarna	genom	
utövandet	 av	 olika	 sociala	 praktiker	 ägnade	 sig	 åt	 att	 återskapa	 maskulinitets‐
normen	inom	snowboard,	genom	att	särskilja	sig	från	det	feminina	och	därigenom	
förmedla	sin	maskulina	status	(Anderson,	1999).	Genom	att	betona	nödvändigheten	
av	att	ha	åkt	skateboard	innan,	vilket	färre	kvinnor	traditionellt	ägnat	sig	åt,	talades	
snowboard	fram	som	en	sport	olämplig	för	kvinnor.	Informanterna	framhöll	vikten	
av	 en	 viss	 attityd,	 i	 linje	 med	 traditionellt	 maskulina	 ideal	 såsom	 aggression,	
stoicism	 och	 självförtroende.	 Även	 klädstilen	 ansågs	 viktig	 för	 att	 markera	 sin	
tillhörighet	till	gruppen	snowboardåkare.	En	kvinnlig	informant	i	Andersons	studie	
talade	om	snowboardåkare	som	”de”,	och	bar	själv	en	annan	klädstil.	Informanten	
kunde	kopiera	den	maskulina	klädstilen	men	såg	sig	inte	som	en	aktiv	medskapare	
i	 vad	 en	 snowboardåkare	 hade	 på	 sig.	Kvinnliga	 åkare	 talades	 om	 som	naturligt	
svagare	och	sämre	än	manliga	åkare.	Den	neutrala	snowboardåkaren	var	en	man,	
medan	kvinnor	benämndes	som	“kvinnliga	åkare”,	vilket	konstruerade	kvinnan	som	
“den	andre”	och	snowboard	som	en	maskulin	aktivitet.	Vissa	manliga	åkare	i	studien	
antog	att	kvinnliga	snowboardåkare	endast	åkte	snowboard	för	att	få	vara	nära	män,	
antingen	som	någons	flickvän,	för	att	bli	någons	flickvän,	eller	för	att	få	“vara	en	av	
grabbarna”.	 Detta	 kan	 ses	 som	 försök	 att	 återskapa	 sportens	 maskulina	 status	
genom	sexualisering	och	devalvering	av	det	feminina	(Anderson,	1999).	 
 
Vita	 unga	 män	 har	 traditionellt	 sett	 dominerat	 snowboardsporten	 och	 de	 är	
fortfarande	i	majoritet	även	om	antalet	kvinnliga	utövare	har	ökat.	Enligt	en	rapport	
från	Norska	Snowboardförbundet	2005	hade	andelen	kvinnliga	medlemmar	ökat	
från	 15	 %	 till	 28	 %	mellan	 1997	 och	 2005	 (Sisjord,	 2009),	 och	 i	 Sverigecupen	
(Swedish	 Snowboard	 Series)	 var	 år	 2014	 antalet	 kvinnliga	 utövare	 32	 %	 (O.	
Danielsson,	sportchef	Svenska	Skidförbundet,	personlig	kommunikation,	30	april,	
2014).	 Relationer	 mellan	 män	 definierar	 sociala	 kontexter	 och	 kan	 återskapa	
kvinnor	 som	underordnade.	Vidmakthållande	av	maskulinitet	 sker	då	män	 söker	
bekräftelse,	sällskap	och	uppmärksamhet	av	varandra.	Ett	begrepp	som	beskriver	
denna	 typ	av	 relationer	 är	 “fratriarki”,	 som	är	 en	 fusion	 av	orden	patriarkat	och	
fraternity	 (sv.	 brödraskap)	 (Flood,	 2007).	 Fratriarki	 handlar	 om	 att	 det	 finns	 ett	
egenintresse	i	umgänget	mellan	unga	män,	som	har	friheten	att	göra	som	de	vill	och	
att	ha	roligt,	utan	att	behöva	ta	hänsyn	till	kvinnor.	De	unga	männen	i	fratriarkin	
tävlar	om	prestige	 genom	att	uppvisa	 fysiskt	mod	och	 skicklighet	 inför	 varandra	
(Remy,	1990	i	Wadham,	2013).	Fratriarkin	ger	kamratskap,	samhörighet,	äventyr	
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och	adrenalin,	och	 frigör	ungdomlig	aggression.	Detta	 fratriarkala	beteende	åter‐
finns	inom	snowboardvärlden	(Thorpe,	2010).	Samtidigt	som	fratriarkin	kan	vara	
positiv	för	unga	män,	riskerar	den	att	begränsa	och	marginalisera	kvinnliga	snow‐
boardåkare,	 eftersom	 fratriarkin	 är	 en	 gemenskap	 som	 inte	 är	 till	 för	 dem.	 Det	
fratriarkala	beteendet	är	en	exkluderande	social	praktik	som	genom	att	devalvera	
kvinnor	hjälper	män	att	definiera	sin	maskulinitet.	Trots	att	 fratriarkin	med	dess	
äventyr	och	samhörighet	kan	vara	attraktiv	även	för	kvinnor,	kan	det	som	kvinna	
vara	problematiskt	att	tillhöra	en	grupp	som	per	definition	exkluderar	kvinnor	och	
tar	avstånd	från	femininitet.	Ett	sätt	att	stärka	fratriarkin	och	särskilja	könen	är	att	
objektifiera	kvinnor,	vilket	i	snowboardvärlden	bland	annat	sker	genom	att	kvinnor	
i	 snowboardmedia	oftare	 än	män	 framställs	 som	sexuella	objekt	 (Thorpe,	2010).	
Anderson	(1999)	analyserade	i	sin	studie	reklam	som	bland	annat	visade	kvinnor	i	
utmanande	sexuella	poser	hållandes	en	snowboard	dekorerad	med	motivet	av	en	
sexuellt	utmanande	kvinna.	Hon	fann	också	att	kvinnliga	åkare	i	snowboardmagasin	
lika	 ofta	 porträtterades	 i	 sexuella	 poser	 som	 i	 åkande	poser,	 till	 skillnad	 från	de	
manliga	 åkarna	 som	aldrig	 porträtterades	 i	 liknande	 sexuella	 poser.	Dessa	 fram‐
ställningar	av	kvinnor	som	objekt	 i	media	betonar	könsskillnader	och	återskapar	
snowboard	som	en	maskulin	aktivitet	(Anderson,	1999).	Ett	annat	exempel	på	hur	
kvinnor	 marginaliseras	 är	 att	 männens	 prestationer	 ses	 som	 normen	 och	 att	
manliga	 åkare,	 media	 och	 de	 kvinnliga	 åkarna	 själva	 jämför	 kvinnliga	 åkares	
prestationer	mot	 denna	 norm	 (Thorpe,	 2005).	 Kvinnor	 inom	 snowboardvärlden	
måste	 förhålla	 sig	 till	 och	hantera	 den	dominerande	maskulina	 kulturen.	Antalet	
kvinnliga	snowboardåkare	ökar,	men	det	är	de	kvinnor	som	bäst	anpassat	sig	efter	
de	tävlingsinriktade,	meritokratiska,	fratriarkala	värderingarna	inom	sporten	som	
uppnått	 individuell	 ära	 och	 status.	 Kvinnor	 kan	 alltså	 nå	 ära	 och	 status	 genom	
anpassning	efter	den	dominerande	maskulina	kulturen,	vilket	dock	inte	förändrar	
några	djupare	strukturer	eftersom	kulturen	förblir	densamma	(Thorpe,	2005).		
 
Sisjord	 (2013)	 intervjuade	 norska	 kvinnor	 som	 tävlade	 i	 snowboard,	 vars	 upp‐
levelse	var	att	tekniskt	och	fysiskt	krävande	halfpipes	och	hopp	blivit	allt	vanligare	
under	 deras	 karriärer	 och	 de	 ansåg	 att	 det	 därför	 fanns	 en	 risk	 att	 kvinnor	
exkluderades.	 Kvinnorna	 upplevde	 att	 de	 saknade	 de	 fysiska	 förutsättningarna,	
såväl	 som	det	mod	de	manliga	 åkarna	 ansågs	 uppvisa.	Med	 en	 halfpipe	 som	var	
anpassad	efter	manliga	åkare	menade	de	kvinnliga	åkarna	att	deras	trick	inte	skulle	
betraktas	som	lika	spektakulära,	eftersom	kvinnor	oftast	inte	hoppar	lika	högt	som	
manliga	åkare.	Den	allt	mer	utmanande	terrängen	inom	snowboardsporten	kan	på	
så	 vis	 göra	 att	 kvinnors	 prestationer	 marginaliseras	 i	 jämförelse	 med	 männens	
(Sisjord,	2013).	Anledningen	till	att	kvinnor	ofta	är	underrepresenterade,	speciellt	i	
stora	halfpipes	och	hopp,	ansågs	av	vissa	aktiva	även	bero	på	att	män	är	mer	villiga	
att	ta	risker	(Laurendeau	&	Sharara,	2008).		

Den	naturliga	platsen	för	snowboardåkande,	bergen,	kan	betraktas	som	maskulina	
ytor,	 vilket	 ytterligare	 kan	 bidra	 till	 att	 marginalisera	 kvinnliga	 åkare.	 Enligt	
Stoddart	(2011)	representerades	män	mer	 frekvent	 i	reportage	och	bilder	 i	skid‐
magasin	och	på	skidorters	hemsidor,	vilket	han	menar	förmedlar	vilka	dessa	platser	
tillhör:	ensamma	män	med	snö	i	skägget	som	glider	nedför	en	bergssluttning.	Berg	
framställdes	som	platser	för	atletisk,	risktagande	maskulinitet.	Mindre	riskabla	om‐
råden	av	berget	kan	därmed	tolkas	som	könsneutrala	eller	feminina	ytor.	Genom	en	
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sådan	exkludering	av	kvinnor	spred	media	stereotypa	uppfattningar	om	kön,	natur	
och	sport	som	implicit	definierade	manliga	åkare	som	de	priviligierade	innehavarna	
av	skidlandskap.	Denna	ojämlikhet	gällande	vilket	kön	som	förväntades	ha	störst	
tillgång	till	naturen	kan	förstås	som	komponenter	av	samma	system	av	förtryck	och	
privilegium	som	i	den	rådande	könsmaktsordningen	i	samhället	(Stoddart,	2011).	 

Att	verka	i	den	dominerande	maskulina	kultur	som	råder	inom	snowboardvärlden	
får	olika	konsekvenser	beroende	på	vilket	 kön	den	aktive	har.	Det	 finns	en	 före‐
ställning	gällande	vilka	egenskaper	och	beteenden	som	passar	mer	eller	mindre	väl	
ihop	med	respektive	kön,	och	skillnader	mellan	kvinnor	och	män	har	genom	åren	
ansetts	bero	på	olika	saker.	Med	en	biologisk,	essentialistisk	syn	är	kvinnor	och	män	
av	 naturen	 olika	 typer	 av	 människor	 med	 särskilda	 psykologiska	 egenskaper	
baserat	 på	 deras	 biologiska	 kön,	medan	 andra	 psykologiforskare	 ser	 dessa	 skill‐
nader	som	en	konsekvens	av	socialisation	(Magnusson	&	Marecek,	2010).	Med	sin	
klassiska	 artikel	 förklarade	West	 och	 Zimmerman	 (1987)	 könsskillnader	 som	en	
produkt	 av	 sociala	 interaktioner,	 där	människor	 gör	 kön	 genom	handlingar	 som	
betecknas	som	maskuliniteter	eller	feminiteter.	West	och	Zimmerman	separerade	
termerna,	 sex	 (biologiskt	 kön),	 sex	 category	 (könskategori)	 och	 gender	 (genus).	
Biologiskt	kön	rör	den	biologiska	skillnaden	som	innebär	att	kvinnor	och	män	har	
olika	typer	av	reproduktionsorgan.	Könskategori	är	det	kön	individen	förmodas	ha,	
baserat	på	hur	hen	ser	ut	eller	beter	sig	i	förhållande	till	de	två	kategorierna	man	
eller	kvinna.	Genus	beskriver	hur	passande	en	individs	handlingar	är	i	förhållande	
till	 de	 förväntningar	 som	 skapas	 i	 samband	 med	 att	 individens	 könskategori	
fastställts.	Då	människor	gör	kön	skapas	och	förstärks	olikheter	mellan	kvinnor	och	
män	 som	 betraktas	 som	 naturliga	 och	 sprungna	 ur	 det	 biologiska	 könet.	 Vissa	
sociala	 identiteter,	 såsom	 gymnasieelev	 och	 snowboardåkare,	 är	 situations‐	 och	
umgängesbestämda,	men	den	sociala	identiteten	som	man	eller	kvinna	är	ständigt	
närvarande	och	 synlig	 för	 andra.	 I	 de	 fall	 exempelvis	 en	kvinnas	beteende	 anses	
tillhöra	 den	 motsatta	 könskategorin	 kommer	 hon	 att	 granskas	 hårdare	 och	
förväntas	att	genom	sitt	beteende	i	övrigt	bevisa	att	hon	är	kvinna.	Det	kvinnor	och	
män	gör,	tenderar	att	förvandlas	till	vad	kvinnor	och	män	är.	I	en	situation	där	en	
man	öppnar	dörren	åt	en	kvinna	har	båda	gjort	kön	på	ett	sätt	som	överensstämmer	
med	deras	könskategori.	Mannen	bistår	kvinnan,	 som	 i	 sin	 tur	 tillåter	honom	att	
hjälpa	henne.	Handlingar	som	dessa	återskapar	och	befäster	en	social	ordning	där	
män	 är	 överordnade	 kvinnor,	 eftersom	 makt	 och	 resurser	 traditionellt	 sätt	
tillskrivits	män	(West	&	Zimmerman,	1987).	
 
I	 en	 studie	 av	 Powell	 et	 al.	 (2009)	 visade	 det	 sig	 att	 kvinnor	 som	 arbetade	 som	
ingenjörer	 gjorde	 kön	 på	 ett	 speciellt	 sätt	 för	 att	 få	 manligt	 accepterande	 på	
mansdominerade	arbetsplatser.	Hur	de	förhöll	sig	till	kön	sågs	som	något	som	låg	i	
kvinnornas	egna	händer	och	 som	något	 som	var	 relaterat	 till	 personlighet.	Detta	
gjorde	kvinnorna	genom	att	medvetet	och	omedvetet	använda	sig	av	 individuella	
copingstrategier	 för	 att	 inte	 bli	 alienerade	 på	 arbetsplatsen.	 Enligt	 författarnas	
analys	 bestod	 dessa	 olika	 copingstrategier	 av	 Bete	 sig	 som	 en	 av	 grabbarna,	
Acceptera	könsdiskriminering,	Skapa	sig	ett	rykte,	Se	fördelar	framför	nackdelar	och	
Anta	en	anti‐kvinna‐strategi.	Dessa	copingstrategier	var	ett	sätt	att	förhålla	sig	till	
den	 rådande	 kulturen	 på	 arbetsplatsen,	 men	 ifrågasatte	 inte	 de	 existerande	
kulturerna	 och	 strukturerna	 inom	 yrket.	 Författarna	 refererade	 till	 tidigare	
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forskning	som	beskrev	hur	kvinnor	generellt	tenderar	att	undvika	att	uppfatta	en	
social	verklighet	som	har	negativa	konsekvenser	för	deras	sociala	identitet	om	inte	
bevisen	är	otvetydiga.	Detta	skulle	innebära	att	det	är	skadligare	för	individer	att	
uppleva	 att	 särbehandling	 på	 grund	 av	 könstillhörighet	 är	 anledningen	 till	 ett	
negativt	bemötande	än	att	deras	egen	prestation	skulle	vara	det	(Schmitt,	Ellemers	
&	 Branscombe,	 2003	 i	 Powell	 et	 al.,	 2009).	 Laurendeau	 och	 Sharara	 (2008)	
studerade	hur	fallskärmshoppare	och	snowboardåkare	gjorde	kön	inom	ramen	för	
sina	idrotter.	De	kvinnliga	idrottarna	använde	sig	av	liknande	copingstrategier	som	
Powell	et	al.	(2009)	beskrev,	men	också	av	de	som	Laurendeau	och	Sharara	(2008)	
benämnde	 som	 Undvikande	 och	 Nedtoning	 av	 det	 egna	 könet.	 Laurendeau	 och	
Sharara	(2008)	menade	också	att	de	kvinnliga	snowboardåkarna	ägnade	sig	åt	vad	
de	 kallade	 för	 Motstånds‐agens	 (Resistant	 agency),	 vilket	 var	 handlingar	 som	
ämnade	stärka	kvinnor	och	bidra	till	att	deras	idrottande	togs	på	allvar.	Att	använda	
sig	 av	 copingstrategier	 kan	 anses	 vara	 funktionellt	 och	 positivt	 för	 den	 enskilda	
kvinnan	 i	 stunden,	 men	 negativt	 för	 kvinnor	 inom	 snowboardvärlden	 i	 förläng‐
ningen	(Thorpe,	2005).	Samtidigt	skapade	ett	ökande	antal	kvinnor	fler	möjligheter	
att	förändra	kulturen.	Genom	att	betona	sin	könskategori	kunde	duktiga	kvinnliga	
snowboardåkare	 göra	 motstånd	 mot	 de	 existerande	 strukturerna	 och	 förändra	
snowboardkulturen	(Laurendeau	&	Sharara,	2008).	
 
Då	ovan	nämnda	forskning	beskrev	snowboardvärlden	som	en	kultur	där	maskulina	
egenskaper	 premierades	 var	 vi	 intresserade	 av	 kvinnors	 upplevelser	 av	 att	 åka	
snowboard.	Vårt	begripliggörande	av	de	unga	kvinnornas	identitetsskapande	utgick	
från	en	socialkonstruktionistisk	modell	om	hur	kön	återskapas.	Vi	använde	oss	av	
tidigare	 studiers	 empiriska	 fynd	 som	 en	 modell	 för	 att	 förstå	 hur	 kvinnor	 kan	
hantera	sin	position	som	minoritet.	Vi	tyckte	att	det	var	särskilt	viktigt	att	lyfta	fram	
unga	kvinnors	upplevelser	då	övergången	mellan	tonåring	och	ung	vuxen	är	en	fas	
av	 särskilt	 aktivt	 identitetsskapande	 (Tanti,	 Stuka,	 Halloran,	 &	 Foddy,	 2011).	
Studiens	syfte	var	att	undersöka	unga	kvinnors	upplevelser	av	att	utöva	snowboard	
och	hur	den	rådande	kulturen	påverkade	deras	identitet.	Våra	frågeställningar	var:	
Hur	 formas	 unga	 kvinnors	 identitet	 som	 kvinnor	 av	 att	 utöva	 snowboard	 i	 en	
mansdominerad	kontext?	Hur	formas	unga	kvinnors	identitet	som	snowboardåkare	
av	att	utöva	snowboard	i	en	mansdominerad	kontext?	Hur	hanterar	unga	kvinnor	
sin	position	som	kvinnor	och	snowboardåkare?	
 

Metod	
 

Metodval	och	metodologiska	utgångspunkter 
Eftersom	 studien	 ämnade	 undersöka	 unga	 kvinnors	 upplevelser	 och	 hur	 dessa	
upplevelser	påverkade	deras	identitetsskapande,	utfördes	kvalitativa	semistruktu‐
rerade	 intervjuer.	 Kvalitativ	 analys	 syftar	 till	 att	 förstå	 och	 i	 viss	 mån	 förklara	
människors	handlande	kopplat	till	det	sammanhang	de	befinner	sig	i	och	är	därför	
särskilt	användbart	när	det	som	undersöks	är	kulturberoende	upplevelser	(Snape	&	
Spencer,	 2003).	 Vi	 ser	 individers	 upplevelser	 som	 en	 effekt	 av	 deras	 sociala	
sammanhang	och	existerande	normer	i	samhället	(Braun	&	Clarke,	2006).	Insamlad	
data	bearbetades	genom	en	deduktiv	tematisk	analys.	Tematisk	analys	är	en	metod	
för	att	identifiera,	analysera	och	rapportera	mönster,	så	kallade	teman,	i	data	(Braun	
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&	 Clarke,	 2006).	 Tematisk	 analys	 inom	 ett	 socialkonstruktionistiskt	 ramverk	
fokuserar	 inte	 på	 motivation	 eller	 individuell	 psykologi,	 utan	 strävar	 efter	 att	
teoretisera	den	sociokulturella	kontexten	och	de	strukturella	villkor	som	möjliggör	
och	begränsar	individers	handlingsutrymme	(Braun	&	Clarke,	2006).	
 
Urval 
Studien	 baserades	 på	 intervjuer	med	 sex	 unga	 kvinnor	mellan	 16	 och	 21	 år.	 Vi	
riktade	oss	till	unga	kvinnor	som	går	eller	har	gått	på	ett	gymnasium	där	eleverna	
kan	åka	snowboard	på	skoltid,	både	genom	en	nationellt	godkänd	idrottsutbildning	
samt	som	individuellt	val	 i	kombination	med	andra	studier.	Samtliga	informanter	
befann	 eller	 hade	 befunnit	 sig	 i	 minoritetsposition	 i	 den	 aktuella	 snowboard‐
gruppen.	 
 
Instrument 
Utifrån	frågeställningarna	utformades	en	intervjuguide	med	följande	områden:	Jag	
som	snowboardåkare,	Ideal‐snowboardåkaren,	Gruppkultur,	Tjejer	och	killar	(Bilaga	
1).	Med	hjälp	av	intervjuguiden	ville	vi	få	en	bred	bild	av	informanternas	upplevelser	
av	att	utöva	en	sport	i	en	mansdominerad	kontext,	och	hur	dessa	upplevelser	kan	
tänkas	påverka	 informanternas	 identitetsskapande.	Frågorna	 i	 intervjuguiden	ut‐
gick	ifrån	den	teoretiska	bakgrunden	samt	vår	förförståelse	av	snowboardkulturen.	
De	fyra	teman	som	intervjufrågorna	var	indelade	i	var	inte	menade	att	utgöra	teman	
för	analysen,	i	enlighet	med	riktlinjerna	för	en	god	tematisk	analys	(Braun	&	Clarke,	
2006).	Inför	genomförandet	utfördes	två	pilotintervjuer	för	att	undersöka	hur	väl	
frågorna	bidrog	till	att	lyfta	fram	informanternas	berättelser	och	besvara	våra	fråge‐
ställningar.	Pilotintervjuerna	 ledde	 till	några	mindre	 justeringar	 i	 intervjuguiden.	
Under	intervjuerna	skapade	vi	utrymme	för	att	ställa	följdfrågor	samt	att	vid	behov	
frångå	 intervjuguiden,	 något	 som	 kan	 medföra	 större	 djup	 till	 datamaterialet	
(Legard,	Keegan,	&	Ward,	2003).	
 
Procedur 
För	att	rekrytera	deltagare	till	studien	gjorde	vi	ett	besök	på	en	snowboardträning	
på	 det	 aktuella	 gymnasiet	 där	 vi	 informerade	 om	 studien,	 varpå	 intressenterna	
angav	sina	kontaktuppgifter	för	en	kommande	intervju.	Lärarna	på	programmet	gav	
oss	 telefonnummer	till	de	som	varit	 frånvarande.	Vi	 tog	även	hjälp	av	det	sociala	
nätverket	Facebook,	där	nuvarande	och	tidigare	snowboardåkare	vid	det	aktuella	
gymnasiet	kunde	nås	av	informationen.	De	som	var	intresserade	av	att	delta	ombads	
ta	kontakt	med	oss	via	e‐post.	Författarna	genomförde	totalt	sex	intervjuer,	tre	var,	
vilka	varade	mellan	30	och	50	minuter.	Deltagarna	informerades	inför	intervjun	om	
studiens	syfte,	lovades	anonymitet	och	att	de	när	som	helst	kunde	välja	att	avbryta	
intervjun.	 Deltagarna	 undertecknade	 ett	 samtyckesformulär	 (se	 Bilaga	 2)	 som	
visade	 att	 de	 mottagit	 och	 förstått	 denna	 information.	 Varje	 samtyckesformulär	
fanns	i	två	exemplar	vilket	innebar	att	deltagarna	fick	behålla	det	ena	och	författarna	
det	 andra.	 Samtliga	 intervjuer	 spelades	 in	 med	 diktafon	 och	 ljudfilerna	 fördes	
därefter	 över	 till	 två	 USB‐minnen.	 Intervjuerna	 transkriberades	 med	 hjälp	 av	
programvaran	ExpressScribe.	Transkriberingen	av	de	sex	intervjuerna	resulterade	
i	totalt	41317	ord.		
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Analys 
Vi	beslutade	att	koda	 teman	på	 latent	nivå,	 eftersom	det	anses	gå	 i	 linje	med	ett	
konstruktionistiskt	paradigm	samt	med	en	deduktiv	ansats	(Braun	&	Clarke,	2006).	
Den	latenta	kodningsnivån	innebar	att	skapandet	av	teman	involverade	tolkningar,	
och	 analysen	 som	 producerades	 utgick	 i	 huvudsak	 från	 existerande	 teori	 samt	
empiriska	 fynd	 från	 tidigare	 forskning.	Vi	 strävade	efter	att	 identifiera	de	under‐
liggande	idéer	och	antaganden	som	kan	tänkas	ha	format	informanternas	tal.	Med	
andra	ord	ville	vi	begripliggöra	varför	informanterna	uttryckte	sig	som	de	gjorde.	
Teman	är	inte	beroende	av	kvantitativa	mått,	alltså	hur	ofta	något	förekommer.	Ett	
temas	 relevans	 beror	 på	 huruvida	 det	 fångar	 något	 viktigt	 i	 relation	 till	 de	
övergripande	frågeställningarna	(Braun	&	Clarke,	2006).	
 
Tematiseringen	 tog	 sin	 utgångspunkt	 i	 den	mansdominerade	 kultur	 som	många	
forskare	etablerat	råder	inom	snowboardvärlden	(Anderson,	1999;	Laurendeau	&	
Sharara,	2008;	Sisjord,	2009,	2013;	Stoddart,	2011;	Thorpe,	2005;	Young	&	White,	
1995).	 Vidare	 har	 tematiseringen	 skapats	 utifrån	West	 och	 Zimmermans	 (1987)	
göra	kön‐modell,	alltså	hur	kvinnor	och	män	genom	handlingar	återskapar	sig	som	
tillhörande	sin	könskategori.	Kvinnor	och	män	kan	utöva	både	maskuliniteter	och	
femininiteter,	 men	 avvikelser	 från	 det	 förväntade	 beteendet	 utifrån	 uppfattad	
könskategori	kan	 resultera	 i	 sociala	 sanktioner.	Eftersom	denna	uppsats	ämnade	
undersöka	unga	kvinnors	upplevelser	behandlade	vi	främst	hur	de	unga	kvinnorna	
gjorde	kön,	både	genom	maskuliniteter	och	genom	femininiteter.		 
 
Tematiseringen	byggde	även	på	de	copingstrategier	som	Powell	et	al.	(2009)	fann	i	
sin	 studie.	Bete	 sig	 som	 en	av	grabbarna	 beskrevs	 som	 en	 strategi	 där	 individen	
aktivt	 skapade	 maskulinitet,	 för	 att	 passa	 in	 bland	 männen	 genom	 att	 uppvisa	
maskulint	 beteende	 och	 inte	 kräva	 någon	 särbehandling.	 Kvinnorna	 accepterade	
diskriminering	genom	att	se	sexism	som	undantag	och	skämt	och	på	så	sätt	rätt‐
färdiga	de	manliga	kollegornas	handlande.	Ett	sätt	att	acceptera	diskriminering	var	
att	inte	utmana	diskriminerande	beteende	av	risk	för	att	exkluderas	eller	isoleras.	
Ett	annat	sätt	att	hantera	diskriminering	var	genom	att	Skapa	sig	ett	rykte	av	att	vara	
kompetent	i	arbetet	och	på	så	vis	undvika	betydelsen	av	kön.	Kvinnorna	i	Powell	et	
al.s	 (2009)	 studie	 uttryckte	 tankar	 om	 att	 ifall	 de	 var	 duktiga	 nog	 så	 skulle	 de	
primärt	uppfattas	som	en	kompetent	yrkesutövare	och	sekundärt	som	kvinna.	Att	
Se	fördelar	framför	nackdelar	innebar	att	även	om	kvinnorna	såg	nackdelar	med	att	
befinna	sig	i	ett	mansdominerat	yrke	så	menade	de	att	fördelarna	övervägde.	Denna	
strategi	användes	i	högre	grad	av	kvinnor	i	början	av	sin	karriär,	 jämfört	med	de	
som	var	mer	etablerade.	Copingstrategin	Anta	en	anti‐kvinna‐strategi	 innebar	att	
kvinnorna	 anpassade	 sig	 till	 den	 dominanta	 maskuliniteten	 och	 därigenom	 tog	
avstånd	från	femininitet.	Queen	bee‐syndromet	beskrivs	av	Powell	et	al.	(2009)	som	
en	sorts	anti‐kvinna‐strategi,	 som	yttrade	sig	 i	att	kvinnorna	tog	avstånd	från	att	
umgås	med	andra	kvinnor	och	betedde	sig	mer	macho	än	vissa	män.	Dessa	kvinnor	
kunde	ha	stereotypt	maskulina	intressen,	 föredrog	att	umgås	med	män	och	sökte	
männens	bekräftelse.	Kvinnorna	identifierade	sig	med	en	viss	maskulinitet,	vilket	
gjorde	 att	 de	 samtidigt	 devalverade	 femininiteter	 och	 deltog	 därmed	 i	 upprätt‐
hållandet	av	en	miljö	som	var	 fientlig	mot	kvinnor	och	kvinnlighet	 (Powell	et	al.,	
2009).	 
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Tematiseringen	 grundade	 sig	 även	 på	 Laurendeau	 och	 Shararas	 (2008)	 coping‐
strategier	Undvikande,	Nedtoning	 av	 det	 egna	 könet	 samt	 vad	 de	 benämner	 som	
Motstånds‐agens,	 strategier	 som	 istället	 ämnade	 stärka	 kvinnor	 och	 bidra	 till	 att	
deras	 idrottande	 tas	 på	 allvar.	 Undvikande	 beskrev	 hur	 kvinnorna	 genom	 att	
undvika	mer	utmanande	 terräng	såsom	halfpipes	och	hopp,	 inte	riskerade	att	bli	
jämförda	med	de	män	som	befann	sig	där.	Andra	kvinnor	upplevde	att	de	inte	hade	
något	behov	av	att	hävda	sig	och	därför	undvek	vissa	delar	av	backen	(Laurendeau	
&	Sharara,	2008).	Nedtoning	av	det	egna	könet	kunde	vara	att	bete	sig	mer	stereotypt	
maskulint,	men	exemplifierades	också	med	hur	kvinnorna	hävdade	att	deras	kön	
inte	påverkade	deras	roll	som	idrottare.	De	kvinnliga	idrottarnas	syn	var	att	kvinnor	
och	män	hade	samma	förutsättningar	för	att	lyckas,	vilket	innebar	att	framgångar	
och	misslyckanden	endast	kunde	härledas	till	individuella	egenskaper.	Ett	exempel	
på	Motstånds‐agens	kunde	vara	att	de	kvinnliga	åkarna	bar	ljusa	kläder,	stylade	sitt	
hår	 eller	 på	 annat	 sätt	 betonade	 att	 de	 var	 kvinnor	 och	 samtidigt	 kompetenta.	
Gränsen	mellan	att	vara	en	kvinnlig	förebild	som	framhävde	sin	femininitet	och	att	
vara	en	kvinna	som	sexualiserade	sig	själv	genom	att	vara	alltför	utseendefixerad	
ansåg	Laurendeau	och	Sharara	 (2008)	var	otydlig.	De	kvinnliga	 idrottarna	 tyckte	
däremot	att	gränsen	vara	tydlig.	De	ville	bli	sedda	som	duktiga	snowboardåkare	för	
att	de	hade	ett	genuint	intresse	och	älskade	sporten,	och	ansåg	att	de	kvinnor	som	
gjorde	sig	fina	för	männens	skull	motverkade	jämställdhet	inom	snowboardsporten	
(Laurendeau	&	Sharara,	2008).		 
 
Efter	 att	 ha	 läst	 igenom	 samtliga	 intervjuer	 gjorde	 vi	 initialt	 varsin	 kodning	 per	
intervju,	 influerade	 av	 ovanstående	 forskning.	 Vi	 jämförde	 koderna	 och	 kom	
överens	om	vilka	vi	skulle	använda	oss	av,	vilket	resulterade	i	ungefär	1300	koder.	
För	att	minska	antalet	koder	höjde	vi	abstraktionsnivån	på	koderna	genom	att	hitta	
gemensamma	betydelser	för	de	existerande	koderna	(Braun	&	Clarke,	2006),	vilket	
slutligen	resulterade	i	35	koder.	Vissa	av	de	initiala	koderna	användes,	andra	sattes	
samman	till	att	representera	olika	dimensioner	av	samma	fenomen,	andra	delades	
upp	och	vissa	förkastades.	Koderna	med	gemensamma	betydelser	samlades	i	teman	
och	underteman.	För	att	kontrollera	att	våra	skapade	teman,	underteman	och	koder	
var	trovärdiga	gentemot	data	läste	vi	om	intervjuerna	och	ändrade	de	koder	vi	inte	
längre	tyckte	överensstämde	med	endera	underteman	eller	teman	(Braun	&	Clarke,	
2006).	 Efter	 att	 ha	 bearbetat	 data	 noggrant	 under	 sju	 veckors	 tid	 ansåg	 vi	
tematiseringen	vara	färdig.	 
 
Forskarreflexivitet 
Vid	kvalitativ	forskning	är	det	viktigt	att	författarna	ser	sin	egen	förförståelse	och	
potentiella	påverkan	på	hur	datainsamlingen	går	till	och	hur	den	senare	analyseras	
(Shaw,	2010).	En	av	författarna	har	åkt	snowboard	i	15	år	och	periodvis	befunnit	sig	
i	 miljöer	 där	 hon	 upplevt	 att	 snowboardkulturen	 haft	 en	 inverkan	 på	 hennes	
beteende	och	syn	på	sig	själv.	Den	andra	författaren	har	aldrig	åkt	snowboard	men	
hon	 studerade	 vid	 en	 gymnasieskola	 där	 vissa	 elever	 hade	 snowboard	 som	
specialidrott	och	har	på	så	vis	skapat	sig	en	bild	av	en	bild	av	hur	snowboardåkare	
kan	vara.	Vi	har	båda	varit	aktiva	inom	olika	idrotter	under	större	delen	av	livet	och	
har	 utöver	 det	 ett	 intresse	 för	 genusforskning.	 Våra	 erfarenheter	 är	 något	 som	
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kommit	till	uttryck	både	vid	skapandet	av	intervjuguiden	och	vid	analys	av	data.	Vi	
ser	en	risk	att	vi	 i	 intervjusituationen	lagt	större	vikt	vid	de	uttalanden	som	går	i	
linje	med	vår	teoretiska	utgångspunkt	vilket	kan	ha	medfört	att	annan	information	
gått	förlorad.	Det	finns	en	möjlighet	att	vi	som	snart	examinerade	psykologer	satt	en	
terapeutisk	ton	på	samtalen	vilket	å	ena	sidan	kan	ha	lett	till	ett	större	känslomässigt	
djup	i	samtalen	med	vissa	av	deltagarna,	å	andra	sidan	riskerat	att	avskräcka	andra	
och	därmed	gått	miste	om	information. 
 
Etiska	överväganden 
Vi	har	tagit	hänsyn	till	de	fyra	huvudkrav	som	Vetenskapsrådet	rekommenderar	vid	
samhällsvetenskaplig	forskning:	informationskravet,	samtyckeskravet,	konfidentiali‐
tetskravet	och	nyttjandekravet	 (Vetenskapsrådet,	2013).	Deltagarna	 informerades	
om	studien	via	personlig	kontakt	eller	telefonledes	och	tillsammans	med	samtyckes‐
formuläret	(se	Bilaga	2)	kunde	informationskravet	och	samtyckeskravet	på	så	vis	
uppfyllas.	Vi	har	tagit	hänsyn	till	konfidentialitetskravet	genom	att	förvara	identi‐
fierande	information	avskilt	från	kodat	material.	All	identifierande	information	och	
resterande	 insamlad	data	har	 förvarats	på	 ett	 säkert	 ställe.	 För	 att	 inte	 äventyra	
deltagarnas	anonymitet	har	vi	valt	att	plocka	bort	de	citat	där	vi	bedömt	att	det	varit	
möjligt	att	 identifiera	personen.	 Informanterna	benämns	 i	 studien	med	 fingerade	
namn.	Nyttjandekravet	har	efterlevts	då	insamlat	datamaterial	endast	använts	till	
vår	studie.	
 

Resultat 
 
Vår	analys	av	de	sex	intervjuerna	utmynnade	i	fyra	teman:	Den	typiske	snowboard‐
åkaren,	Sammanhållning	och	särhållning,	Tjejer	i	backen	samt	Copingstrategier.	Tre	
teman	 delades	 in	 i	 underteman,	 vilka	 beskrivs	 mer	 detaljerat	 nedan.	 Temat	
Copingstrategier	delades	inte	in	i	underteman,	utan	består	av	koder	som	vi	redovisar	
nedan.	I	temat	Den	typiske	snowboardåkaren	har	vi	samlat	tal	som	enligt	vår	tolkning	
beskrev	den	typiske	snowboardåkaren	som	en	utövare	av	en	viss	sorts	maskulinitet.	
Temat	 Sammanhållning	 och	 särhållning	 samlar	 tal	 som	 vi	 tolkat	 beskrev	 diskre‐
pansen	mellan	den	likabehandling	som	vi	menar	att	informanterna	framhöll,	och	de	
olika	villkor	som	de	enligt	oss	samtidigt	beskrev	rådde	för	män	och	kvinnor,	både	
inom	sporten	generellt	och	inom	gruppen	specifikt.	Temat	Tjejer	i	backen	samlar	tal	
vi	tolkat	som	att	informanterna	beskrev	en	vilja	att	utvecklas	som	snowboardåkare,	
men	att	de	hindrades	av	den	stereotypa	femininitet	de	förväntades	utöva.	I	temat	
Copingstrategier	har	vi	tolkat	det	som	att	informanterna	på	olika	sätt	beskrev	hur	
de,	 oftast	 omedvetet,	 förhöll	 sig	 till	 och	 hanterade	 den	 enligt	 oss	 rådande	
maskulinitetsnormen.	Vi	tycker	inte	att	vårt	data	speglade	de	av	Powell	et	al.	(2009)	
föreslagna	 copingstrategierna	 Acceptera	 diskriminering	 eller	 Se	 fördelar	 framför	
nackdelar,	 vilket	 gör	 att	 de	 inte	 återfinns	 i	 resultatet.	 Vi	 har	 valt	 att	 inte	 heller	
omnämna	Laurendeau	och	Shararas	(2008)	begrepp	Motstånds‐agens	 i	resultatet,	
eftersom	vi	ansåg	att	det	inte	representerades	i	vårt	data.	
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Tabell	1.		Teman,	underteman	samt	exempel	på	koder	och	citat.	
	
Tema	 Undertema	 Ex.	koder Ex.	citat

Den	typiske	
snowboardåkaren	

Snowboard	som	
livsstil	

Snowboardåkare	har	en	
viss	klädstil	

”Då	är	det	ju	typ	keps	eller	mössa	
eller	typ	nån	skjorta	och	tighta	
byxor	och	skejtskor”	

	 Andras	syn	på	
snowboardtjejer	

Tjejer	ogillar	
snowboardtjejer	

“Dom	tycker	väl	mer	att	det	är	
coolt	att	gå	där	för	där	går	alla	
snygga	killar”	

Sammanhållning	och	
särhållning	

Socialt	stöd	 Snowboardtjejer	är	
peppande	

”När	det	är	nån	som	peppar	en	och	
är	glad	och	liksom	uppmuntrar	en	
att	köra	vidare	så	blir	det	att	man	
kommer	så	mycket	längre”	

	 Villkorad	
popularitet	

Duktig=	populär ”Man	är	nog	inte	så	poppis	när	
man	är,	när	man	nyss	börjat”	

Tjejer	i	backen	 Tjejer	kan	inte	åka	
snowboard	

Tjejer	är	rädda	och	
killar	är	modiga	

”Vi	är	lite	mer	rädda	tror	jag,	än	
killar.	Killarna	de	bara	åker,	kör”	

	 Ambitioner	och	
hinder	

Tjejer	måste	vara	bra	
för	att	kunna	tävla	i	
snowboard	

”Jag	känner	som	att	nämen	jag	har	
ingenting	att	visa	upp	riktigt”	

	 Att	ta	plats	 En	snowboardåkare	
bryr	sig	inte	om	vad	
andra	tycker	

”De	är	bara	‘Ja,	bryr	mig	inte.’	Men	
tjejer	typ	bryr	sig	mycket	mer.	Om	
allt”	

Copingstrategier	 Bete	sig	som	en	av	
grabbarna	

”Jag	klär	mig	inte	som	alla	andra	
tjejer.	Det	blir	som	att	de	inte	ser	
mig	som	såhär	tjej‐tjejig”	

	 Anta	en	anti‐kvinna‐
strategi	

”Alla	är	så	jävla	rädda.	(E:	Mm)	De	
vill	inte	ramla,	de	vill	inte	göra	sig	
illa”	

	 Skapa	sig	ett	rykte ”De	tycker	jag	att	jag,	alltså	står	ut	
för	att	vara	tjej,	men	det	som,	jag	
jämför	ju	mig	med	killarna”	

	 Undvikande ”Det	känns	mer	som	att	vi	gillar	
mer	åka,	vanligt	.	.	.	.	Och	då	be‐
höver	vi	ju	inte	hoppa	eller	...	åka	
på	boxar	och	sånt	om	vi	inte	vill”	

	 Nedtoning	av	det	egna	
könet	

”Det	kan	ju	vara	så	att	man	har	
mindre	muskler	och	så	men	det	är	
bara	att	träna”	

	
Följande	notationsmall	användes:	
[	]	 Klammer	anger	ljud	som	inte	är	ord	
((	))	 Dubbel	parantes	anger	utskrivarens	beskrivning	snarare	än	utskriften	
.	.	.	.		 Fyra	punkter	separerade	av	mellanslag	anger	att	en	del	av	citatet	klippts	

bort	
…	 Tre	punkter	anger	kort	paus	
(E:	),	(H:	)	 Parantes	inkluderande	E:	eller	H:	anger	tal	från	någon	av	författarna	
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Den	typiske	snowboardåkaren 
I	detta	 tema	har	vi	 samlat	 tal	 som	enligt	vår	 tolkning	beskrev	den	 typiske	snow‐
boardåkaren	som	en	utövare	av	en	viss	sorts	maskulinitet.	Informanterna	talade	om	
snowboardåkare	 som	 “dem”,	 vilket	 vi	 tolkat	 som	 att	 de	 inte	 såg	 sig	 själva	 som	
typiska	snowboardåkare.	Informanterna	beskrev	att	en	viss	klädstil	var	typisk	för	
snowboardåkare.	De	talade	om	att	utrustning	i	deras	storlekar	var	rosa	och	att	den	
som	var	designad	för	manliga	åkare	var	coolare	och	gjord	i	mörkare	färger.	Detta	
tema	rymmer	alltså	vad	vi	tolkat	som	tal	om	hur	den	typiske	snowboardåkaren	var,	
hur	informanterna	talade	om	sig	själva	i	motsats	till	denna	norm,	samt	hur	de	sa	sig	
uppleva	att	andra	såg	på	dem.	 
 

Snowboard	som	livsstil 
I	undertemat	Snowboard	som	livsstil	finns	tal	som	vi	menar	belyste	informanternas	
medvetenhet	om	att	de	avvek	från	normen,	enligt	oss	symboliserat	av	en	viss	sorts	
utrustning	och	kläder	som	vi	menar	att	informanterna	inte	talade	om	som	ämnade	
för	dem.	Enligt	vår	uppfattning	av	informanternas	tal	hade	en	“riktig”	snowboard‐
åkare	snowboard	som	livsstil,	vilket	innebar	att	den	aktive	pratade	om	snowboard,	
såg	snowboardfilmer,	lyssnade	på	en	viss	sorts	musik	och	hade	en	viss	klädstil.	Daria	
beskrev	i	citatet	nedan	hur	hon	inte	definierade	sig	själv	som	en	typisk	snowboard‐
åkare,	och	att	hon	inte	hade	anammat	den	för	snowboard	typiska	klädstilen:	 
 

Hanna:	Ser	du	dig	själv	som	en	typisk	snowboardåkare?	(D:	Nä)	Varför	inte? 
Daria:	Alltså,	dom	…	jag	vet	inte,	men	dom	har	ju	en	viss	stil	på	kläder	och	
sånt	såhär.	(H:	Mm.)	Jag	har	typ	inte	det. 
Hanna:	Vad	är	det	för	stil	då?	Som	dom	har? 
Daria:	Typ	stora	hoodies,	ba	jeans	och	typ	såhära,	vans	och	sånt.	 
Hanna:	Och	vad	har	du	för	stil	då? 
Daria:	Tjejstil,	typ.	 

 
Klädstilen	anses	viktig	för	att	markera	sin	tillhörighet	till	gruppen	snowboardåkare	
(Anderson,	1999),	och	enligt	vår	tolkning	av	informanternas	tal	hade	den	typiske	
snowboardåkaren	en	stereotypt	maskulin	klädstil.	 I	 citatet	ovan	benämnde	Daria	
sin	 stil	 som	 en	 tjejstil,	 i	 motsats	 till	 stilen	 som	 hon	 menade	 att	 en	 typisk	
snowboardåkare	hade,	och	hon	 talar	 inte	om	sig	själv	som	en	typisk	snowboard‐
åkare.	Utifrån	West	och	Zimmermans	(1987)	göra	kön‐modell	tolkar	vi	det	som	att	
Daria	fann	det	problematiskt	att	utöva	maskulinitet	eftersom	andra	tillskrev	henne	
könskategorin	kvinna.	Koden	Stereotyp	utrustning	samlar	tal	som	vi	menar	kan	ses	
som	ytterligare	ett	uttryck	för	att	den	typiske	snowboardåkaren	var	en	man.	Nina	
resonerade	 kring	 det	 vi	 tolkar	 som	 närvaron	 av	 lättklädda	 kvinnor	 inom	 snow‐
boardkulturen:	”’Jamen	vi	går	till	en	strippklubb,	vi	har	tjejer,	som	...’	men	det	finns	
typ	snowboards	och	t‐shirts	med	tjejer	som	har	såhära	lite	kläder	på	sig,	(E:	Mm)	så	
då	blir	det	såklart	att	jamen	det	där	ska	en	kille	ha”.	I	snowboardmedia	framställs	
kvinnor	 som	 sexuella	 objekt	 oftare	 än	 män,	 en	 objektifiering	 som	 betonar	
könsskillnader	 och	 återskapar	 snowboard	 som	 en	maskulin	 aktivitet	 (Anderson,	
1999;	Thorpe,	2010).	Vi	menar	att	Ninas	tal	om	snowboardutrustning	med	motiv	av	
lättklädda	 kvinnor	 kan	 ses	 som	 ett	 tecken	 på	 hur	män	 inom	 snowboardvärlden	
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genom	 objektifiering	 av	 kvinnor	 kan	 definiera	 och	 framställa	 sig	 själva	 som	
heterosexuella	män	(Anderson,	1999;	Thorpe,	2010).		 
 

Andras	syn	på	snowboardtjejer 
Undertemat	Andras	syn	på	snowboardtjejer	rymmer	tal	om	hur	informanterna	enligt	
vår	tolkning	upplevde	att	andra	såg	på	dem	och	deras	val	av	 idrott.	Vi	menar	att	
informanterna	beskrev	olika	bilder	beroende	på	vem	de	såg	som	betraktare.	Även	
tal	om	medias	bild	av	kvinnliga	snowboardåkare	ryms	här.	Informanterna	uttryckte	
en	önskan	om	att	fler	tjejer	skulle	bli	aktiva	inom	sporten,	vilket	vi	tolkat	som	ett	
tecken	på	uppskattning	för	andra	kvinnliga	snowboardåkare.	Informanterna	talade	
även	 om	 att	 killar,	 både	 inom	 och	 utanför	 gruppen,	 tyckte	 om	 tjejer	 som	 åker	
snowboard.	Greta	talade	om	fördelar	med	att	vara	tjej	och	åka	snowboard:	”Dom	
flesta	((killar))	brukar	bara	peppa	dom	som	dom	vet	vilka	dom	är,	men	med	tjejer	
då	kommer	dom	fram	och	ba	‘Gud	vad	bra	du	är’	(H:	Mhm)	eller	typ	‘Hoppa	mer’	
eller	nåt	sånt	där”.	Att	Greta	talade	om	tjejer	som	uppmuntrades	att	hoppa	tolkar	vi	
som	ett	uttryck	för	att	det	var	de	värderingar	som	Thorpe	(2005)	beskriver	som	
tävlingsinriktade	och	fratriarkala	som	var	önskvärda	och	förstärktes	av	de	manliga	
åkarna.	 Koden	 Snowboardtjejer	 är	 killiga	 samlar	 tal	 där	 vår	 förståelse	 är	 att	
informanterna	på	olika	sätt	beskrev	sig	själva	som	mer	maskulina	än	andra	tjejer.	
Rosa	 talade	 om	 hur	 snowboardtjejer	 är	 annorlunda	 jämfört	 med	 andra	 tjejer:	
“Många	 tjejer	 som	 inte	 är	 som	 snowboardtjejer,	 (E:	 Mm)	 de	 tycker	 det	 är	
jättekonstigt.	.	.	.	‘Okej,	vem	är	det	där?’	(E:	Mm)	Typ	att	jag	hade	killkläder	på	mig	
och	sådär”.	Informanterna	talade	om	att	tjejer	som	inte	åker	snowboard	kunde	ha	
svårt	 för	snowboardtjejer.	Rosa	 imiterade	hur	hon	 trodde	att	andra	 tjejer	såg	på	
henne	som	tjej	och	snowboardåkare:	“‘Vad	är	det	du	försöker	bli?	Cool	eller	nånting.	
Att	du	vill	ba	göra	det	där	för	att	andra	tycker	det	är	coolt’“.	Vi	tolkar	berättelsen	
som	att	Rosa	ansåg	att	andra	kunde	ifrågasätta	att	tjejer	åkte	snowboard	endast	för	
sportens	skull.	Lovisa	uttryckte	liknande	funderingar:	“Dom	tycker	väl	mer	att	det	
är	coolt	att	gå	där	för	där	går	alla	snygga	killar.	(H:	Mm)	Men	att	alla	tjejer	är	mer	
aggressiva	typ.	(H:	Aggressiva?)	Ja,	att	det	blir	 ...	Ah,	jag	vet	inte,	typ	bitchiga,	typ	
mot	andra”.	Huruvida	informanterna	faktiskt	var	granskade	av	andra	tjejer	kan	vi	
inte	uttala	oss	om,	men	vi	tolkar	det	som	att	de	upplevde	att	deras	sportutövande	
provocerade	 andra	 tjejer.	 Vi	 tolkar	 det	 som	 att	 informanterna	 trodde	 att	 deras	
snowboardintresse	kunde	antas	bero	på	att	de	fick	vara	nära	attraktiva	unga	män,	
vilket	går	i	linje	med	det	Anderson	(1999)	fann	i	sin	studie.	Informanterna	ombads	
tala	om	sin	syn	på	att	färre	snowboardåkande	kvinnor	än	män	syns	i	media.	Nina:				 
 

[Suck]	Ja,	alltså	det	blir	...	[suck]	det	blir	som	att	när	man	ser	en	tjej	i	nån	
video	så	ba	"Jamen	shit	va	roligt	att	hon	är,	alltså	att	hon	är	med	i	en	video	
och	kör".	Men	sen	blir	det	ju	som	att,	det	kanske	är	det	som	påverkar	alltså,	
media,	typ	att	killar	som	är	med	i	massor	med	snowboardtidningar,	de	är	
med	i	videos,	då	blir	det	som	att	jamen	det	är	killar	som	kör	det	hära,	det	är	
inte	många	tjejer.	(E:	Mm)	Så	det	kan	ju	vara	det	som	påverkar	också	kanske.	
(E:	Mm)	Det	blir	nån	osynlig	regel	eller	nånting,	jag	vet	inte. 

 
Vi	 tolkar	 det	 som	 att	Nina	 talade	 om	 kvinnor	 som	 underrepresenterade	 i	 snow‐
boardmedia	och	att	detta	fått	konsekvenser	för	hur	hon	såg	på	vem	som	bör	utöva	
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sporten.	Vi	menar	att	denna,	sett	till	kön,	ojämna	representation	i	media	går	i	linje	
med	Stoddarts	(2011)	benämning	av	berg	som	maskulina	ytor.	En	konsekvens	av	att	
media	sprider	stereotypa	uppfattningar	om	kön,	natur	och	sport	kan	bli	att	manliga	
åkare	implicit	definieras	som	de	rättmätiga	utövarna	av	sporten	(Stoddart,	2011),	
något	som	vi	hävdar	att	Nina	uppfattat	som	en	osynlig	regel,	“det	är	killar	som	kör	
det	hära”.		 
 
Sammanhållning	och	särhållning 
I	det	här	temat	har	vi	samlat	våra	tolkningar	av	informanternas	berättelser	gällande	
det	sociala	umgänget	inom	gruppen.	Här	finns	också	tal	som	vi	menar	beskrev	vilka	
egenskaper	som	premierades	inom	snowboardgruppen	och	vilka	normer	vi	menar	
att	individerna	förhöll	sig	till.	 
 

Villkorad	popularitet 
Informanterna	 talade	 om	 snowboardgruppen	 som	 en	 konstellation	 där	 alla	
individer	kom	överens	och	där	uppmärksamheten	från	tränarna	fördelades	lika.	Vi	
menar	att	informanterna	talade	om	gruppen	som	en	stor	familj,	samtidigt	som	där	
fanns	 tal	 som	 enligt	 vår	 tolkning	 gav	 uttryck	 för	 att	 popularitet	 och	 status	 inom	
gruppen	inte	var	jämnt	fördelad	utan	beroende	av	vissa	faktorer.	Å	ena	sidan	talade	
informanterna	 om	 att	 det	 räckte	 med	 att	 individen	 var	 utåtriktad	 och	 social	 i	
gruppen	för	att	bli	populär	och	å	andra	sidan	fanns	åsikten	att	popularitet	snarare	
var	beroende	av	prestation	i	backen.	Rosa	berättade	om	vilka	i	snowboardgruppen	
som	var	populära:	“Ofta	de	som	är	väldigt,	väldigt	bra	på	snowboard.	Och	de	som	är	
typ	...	vet	inte,	roliga	och	har	det	kul”.	Sisjord	(2013)	beskrev	hur	snowboardsporten	
tenderar	att	 flytta	 fokus	 från	prestation	 till	att	 istället	handla	om	gemenskap	och	
värdet	av	att	ha	roligt	i	sitt	idrottsutövande.	Mot	en	sådan	bakgrund	är	vår	förståelse	
att	 informanternas	 tal	 om	 gruppen	 som	 sammansvetsad	 var	 viktigt	 för	 att	
upprätthålla	och	vårda	det	som	kan	betraktas	som	kärnan	i	sporten.	Även	Thorpe	
(2010)	 skrev	 om	 en	 gemenskap	 inom	 snowboardvärlden,	 fratriarkin,	 som	 per	
definition	 är	 till	 för	 unga	 män.	 Vi	 menar	 att	 den	 villkorade	 populariteten	 inom	
snowboardgruppen	var	reserverad	för	stereotypt	maskulina	beteenden,	i	linje	med	
de	 som	 premieras	 inom	 fratriarkin:	 fysiska	 prestationer	 samt	 att	 våga	 vara	
utåtriktad	och	social.				 
 

Socialt	stöd 
Undertemat	Socialt	stöd	samlar	tal	som	vi	menar	beskrev	hur	informanterna	hade	
ett	 behov	 av	 stöd	 och	 ibland	 kunde	uppleva	det	 från	 varandra,	 samtidigt	 som	vi	
menar	att	de	också	gav	uttryck	för	ett	utanförskap	eftersom	de	inte	var	en	del	av	vad	
vi	benämnt	 som	 fratriarkin.	Att	 åka	 tillsammans	med	andra	kvinnliga	 snowboar‐
dåkare	upplevdes	som	något	positivt,	enligt	vår	förståelse	eftersom	unga	kvinnor	
ofta	uppmuntrade	och	peppade	varandra.	Rosa	sa:	“Jag	blir	mycket	mer	inspirerad	
av	tjejer	när	de	åker.	(E:	Ja)	För	att	då	bara	‘Okej,	det	här	är	en	tjej.	Hon	kan	göra	det	
där’	(E:	Mm)	‘Då	kan	jag	göra	det	där’”.	Rosa	beskrev	här	ytterligare	en	positiv	aspekt	
av	att	åka	tillsammans	med	andra	kvinnliga	snowboardåkare,	vilket	var	att	de	kunde	
inspireras	av	varandra.	I	koden	Tjejer	ska	hålla	ihop	finns	tal	som	vi	menar	beskrev	
hur	 de	 unga	 kvinnorna	 i	 snowboardgruppen	 hjälpte	 och	 förväntades	 stötta	
varandra.	Lovisa	gav	exempel	på	vad	de	hon	beskrev	som	snälla	tjejer	gjorde:	“Dom	
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vill	ofta	åka	tillsammans	med	andra	tjejer.	(H:	Mm)	Inte	bara	med	killar.	Och	så	dom	
är	ganska	noga	med	att	alla	tjejer	får	följa	med	(H:	Mm)	så	att	ingen	blir	själv”.	Inom	
koden	ryms	också	exempel	på	hur	det	fanns	unga	kvinnor	inom	gruppen	som	bröt	
mot	den,	som	vi	ser	det,	oskrivna	regeln	att	kvinnliga	snowboardåkare	skulle	hålla	
ihop.	Rosa	talade	om	hur	tjejer	som	uppfattade	sig	själva	som	duktiga	föredrog	att	
åka	med	de	unga	männen:	“Då,	de	kan	bli	lite	‘Okej,	jag	är	mycket	bättre	än	dig,	så	
jag	vill	inte	åka	med	dig	i	backen.’	(E:	Mhm)	Tjejer	mot	tjejer	typ”.	Vi	förstår	det	som	
att	kvinnliga	snowboardåkare	som	valde	att	åka	med	killarna	kunde	anses	ha	vänt	
sig	emot	de	andra	tjejerna	och	betraktat	sig	själva	som	“coolare”	än	dem,	vilket	vi	
menar	talades	om	på	ett	negativt	sätt.		
	
Det	 sociala	 stödet	 är	 något	 vi	 tolkat	 som	 en	 förutsättning	 för	 att	 informanterna	
skulle	våga	göra	saker	de	var	 tveksamma	 till,	 såsom	utmanande	hopp	och	 tricks.	
Nina:	“Och	så	kan	jag	också	känna	att	killarna	kanske	inte	behöver	så	mycket	hjälp	
heller	att	bli	pushade,	för	att	de	är	redan	så	pushade	av	sig	själv	och	av	sin	grupp,	
alltså	(E:	Mm)	av	alla	andra	killar”.	Citatet	beskrev	innehållet	i	den	kod	som	vi	kallat	
En	snowboardåkare	klarar	sig	själv.	Nina	beskrev	sig	själv	i	förhållande	till	de	unga	
männen,	de	som	hon	enligt	vår	tolkning	beskrev	som	de	typiska	snowboardåkarna.	
Nina	 tycktes	 inte	 tro	 att	 de	manliga	 åkarna	var	 i	 behov	 av	 stöd	 för	 att	 våga	 åka,	
istället	talade	hon	om	att	de	bad	om	tekniska	instruktioner	för	att	utvecklas	ytter‐
ligare.	Nina	talade	om	hur	de	unga	männen	redan	var	pushade	av	sin	grupp	som	en	
förklaring	till	varför	de	inte	behövde	samma	stöd	som	tjejerna.	Vi	menar	att	de	unga	
männen	 i	 snowboardgruppen	 kan	 ses	 som	 medlemmar	 i	 en	 fratriarki.	 Thorpe	
(2010)		beskrev	fratriarkin	som	en	gemenskap	bestående	av	unga	män	som	för	dem	
kan	vara	gynnsam,	men	för	kvinnor	och	de	män	som	inte	motsvarar	fratriarkins	krav	
på	 exempelvis	 fysiskt	 mod	 och	 aggressivitet	 kan	 fungera	 exkluderande.	 Nina	
pratade	nedan	om	hur	hennes	umgänge	med	killarna	såg	ut: 
 

Elin:	Du	sa	att	man	brukar	såhär	heja	med	tjejerna	då,	att	man	brukar	"Ja	
hej,	där	är	du!"	typ.	(N:	Mm)	Gör	killarna	likadant? 
Nina:	Det,	det	...	mot	varandra	kanske.	Inte	riktigt	mot	mig.	(E:	Nä)	Men	det	
är	väl	nån'	kille	som	jag,	som	pratar	med	sådär,	han	pratar	ju	med	mig	också.	
Sen	är	det	inte	så	många	killar	som	vill,	känner	jag,	prata	med	mig.	Och	jag	
vet	inte	vad	det	är	som	gör	det.	.	.	.	jag	gör	ju	inte	heller	nån	ansats	till	att	
prata	med	dem	för	jag	har	känt	att	jag	har	försökt,	jag	försökte	i	ettan	och	
sådära	och	så	kände	 jag	att	 jaha	man	får	 ingenting	tillbaka,	 (E:	Nä)	så	då	
orkar	inte	jag	lägga	ner	min	energi	på	att	lära	känna	er,	för	ni	vill	inte	lära	
känna	mig. 

 
I	en	fratriarki	är	det	naturligt	att	unga	män	söker	sällskap	och	uppmärksamhet	hos	
varandra	 framför	 umgänge	 med	 utomstående	 (Flood,	 2007).	 Samtidigt	 som	 vår	
förståelse	av	informanternas	tal	är	att	de	upplevde	ett	befintligt	stöd	från	de	unga	
männen	 i	 gruppen	 är	 vår	 tolkning	 att	 de	 inte	 välkomnades	 till	 att	 bli	 en	 del	 av	
gruppen,	 eftersom	 fratriarkin	 per	 definition	 inte	 är	 till	 för	 kvinnor.	 Eftersom	
majoriteten	av	åkarna	i	snowboardgruppen	var	unga	män	och	vår	syn	är	att	den	
typiske	 snowboardåkaren	 är	 av	 manligt	 kön	 kan	 vi	 förstå	 de	 unga	 kvinnornas	
strävan	efter	inkludering	som	ett	försök	att	tillhöra	fratriarkin.	Då	antalet	kvinnliga	
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snowboardåkare	totalt	var	så	pass	litet,	samtidigt	som	vi	menar	att	deras	plats	i	den	
större	gemenskapen	 inte	var	given,	 var	deras	 tillgång	 till	 socialt	 stöd	begränsad.	
Ensamhet,	 enligt	 oss	 ett	 tecken	 på	 bristande	 socialt	 stöd,	 var	 något	 som	
informanterna	nämnde	när	de	ombads	berätta	om	vilka	nackdelar	som	de	såg	med	
att	vara	tjej	och	snowboardåkare. 

Tjejer	i	backen 
I	 detta	 tema	 har	 vi	 samlat	 informanternas	 uttalanden	 som	 enligt	 oss	 benämnde	
snowboard	som	en	killsport.	Enligt	vår	analys	talades	det	om	stora	skillnader	mellan	
de	manliga	och	kvinnliga	åkarna	gällande	både	fysiska	och	psykiska	egenskaper	i	
backen.	Temat	rymmer	även	tal	som	vi	menar	fångade	vad	vi	tolkat	som	svårigheter	
för	unga	kvinnor	att	kunna	och	våga	ta	plats	som	snowboardåkare,	samtidigt	som	
tilltron	till	den	egna	förmågan	och	rätten	att	ta	plats	inte	tycktes	var	självklar.	 
 
																	Att	ta	plats 
Undertemat	Att	ta	plats	innehåller	tal	som	vi	menar	gav	uttryck	för	en	norm	om	att	
en	 snowboardåkare	 inte	 ska	 bry	 sig	 om	 vad	 andra	 tycker.	 Undertemat	 rymmer	
exempelvis	koderna	Tjejer	är	 iakttagna	och	bedömda,	Tjejer	 förhåller	sig	till	killar	
samt	Att	vara	 i	vägen,	där	vi	samlat	utsagor	som	enligt	vår	analys	innebar	att	det	
blev	 problematiskt	 att	 som	 tjej	 och	 snowboardåkare	 inte	 bry	 sig	 om	 vad	 andra	
tyckte.	Rosa	pratade	om	hur	killarna	i	snowboardgruppen	reagerade	när	hon	gjorde	
något	bra	i	backen:	“De	har	alltid	varit,	ba	‘Bra,	bra,	bra!’	här.	(E:	Mm)	De	bryr	sig	
inte	 ett	 skit,	 alltså.	 (E:	Nä)	De	är	bara	 ‘Jag	bryr	mig	 inte.’	Men	 tjejer	 typ	bryr	 sig	
mycket	 mer.	 Om	 allt”.	 Rosa	 kontrasterade	 detta	 beröm	mot	 hur	 vissa	 kvinnliga	
snowboardåkare	kunde	reagera	med	avundsjuka	om	hon	presterade	bra	i	backen.	
Vi	 tolkar	Rosas	uttalande	 som	att	de	unga	männens	obrydda	attityd	var	mer	av‐
slappnad	och	i	linje	med	en	aspekt	som	Sisjord	(2009;	2013)	beskriver	som	känne‐
tecknande	för	snowboard:	vikten	av	att	ha	roligt	framför	att	tävla.		
	
Denna,	enligt	oss,	manligt	könade	obryddhet	kan	kontrasteras	mot	hur	vi	menar	att	
informanterna	 talade	 om	 tjejer	 generellt	 men	 även	 om	 tjejerna	 i	 gruppen.	 Rosa	
berättade	om	hur	 snowboardtjejer	 brydde	 sig	 om	vad	 andra	 tyckte:	 “Och	många	
tjejer	också	att,	de	tänker	så	mycket	vad	andra	folk	tänker,	alltså,	tänker	om	dem.	(E:	
Ja)	Om	de	kollar	på	dem	och	de	ramlar,	de	är	typ,	blir	så	‘Oj,	vad	tänker	de	om	jag	har	
ramlat?’”.	Till	skillnad	från	killar,	som	Rosa	beskrev	som	obrydda,	talade	hon	om	hur	
tjejer	kunde	vara	självmedvetna	och	bry	sig	om	vad	andra	tyckte	och	tänkte	om	dem.	
Då	människor	gör	kön	genom	sociala	interaktioner	skapas	och	förstärks	olikheter	
mellan	 kvinnor	 och	 män	 som	 betraktas	 som	 naturliga	 och	 sprungna	 ur	 det	
biologiska	könet	(West	&	Zimmerman,	1987).	Vi	menar	att	benämningen	av	killar	
som	obrydda	 och	 tjejer	 som	 självmedvetna	 och	 osäkra	 åter(skapar)	 kvinnor	 och	
män	som	varandras	motsatser.	Informanterna	beskrev	även	egna	erfarenheter	av	
att	bry	sig	om	vad	andra	tyckte.	Informanterna	talade	om	hur	de	kunde	vänta	till	sist	
när	de	skulle	genomföra	en	övning	 i	backen,	 för	att	andra	 inte	skulle	 se	dem.	De	
talade	om	hur	andra	var	mer	taggade	att	åka,	och	att	de	själva	aldrig	eller	sällan	åkte	
först.	Vi	tolkar	informanternas	tal	som	att	de	av	olika	anledningar	upplevde	det	som	
obehagligt	att	bli	observerade	och	bedömda.	Inom	snowboardvärlden	ses	männens	
prestationer	 som	 normen	 vilken	 kvinnor	 jämförs	 mot	 (Thorpe,	 2005).	 Vi	 tolkar	
informanternas	 tal	som	att	de	 jämförde	sig	med	normen	och	därför	upplevde	sig	
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som	 sämre	 i	 relation	 till	 de	 manliga	 åkarna	 i	 gruppen.	 Vi	 tänker	 oss	 att	 denna	
jämförelse	kan	vara	en	orsak	till	att	informanterna	talade	om	att	de,	som	vi	förstår	
det,	inte	ville	bli	iakttagna. 
 
Informanterna	talade	om	hur	de,	enligt	vår	analys,	förhöll	sig	till	majoriteten	av	unga	
män	 i	 snowboardgruppen,	 samlat	 i	 koden	 Tjejer	 förhåller	 sig	 till	 killar.	 Nina	
berättade	om	hur	killarna	i	gruppen	kunde	byta	om	under	lärarledda	genomgångar	
innan	de	gav	sig	ut	i	backen: 
 

De	tog	av	sig	sina	kläder	och	hedde	på	sig	sina	kläder,	jag	ba	"Jaha!	Okej,	så	
gör	vi!"	Och	jag	känner	som	att	om	jag	skulle	göra	det,	(E:	Mm)	och	liksom	
spara	på	tiden	genom	att	byta	om	samtidigt	som	vi	lyssnade	på	tränarna	då	
skulle	jag	bli	stämplad	för	nånting	som	att	"Jaha,	hon	visar	upp	sig	här	ja,	för	
alla	killar"	 Jag	känner	som	att	 jag	måste	 ju	alltid	gå	 in	på	toaletten,	alltså	
efter	 den	 här	 genomgången,	 när	 de	 alla	 har	 bytt	 om	 hinner	 de	 iväg	 ut	
medans	 jag	måste	 in	på	 toa	och	byta	 om.	 (E:	 Ja)	 Så	det	 blir	 att	 jag	 alltid	
kommer,	alltså	sist. 

 
Vi	 menar	 att	 Ninas	 berättelse	 kan	 förstås	 utifrån	 att	 män	 och	 maskulinitet	
dominerar	inom	snowboardvärlden,	vilket	skapar	vissa	normer	som	kvinnor	måste	
förhålla	sig	till	och	hantera	(Anderson,	1999;	Laurendeau	&	Sharara,	2008;	Sisjord,	
2009;	2013;	Stoddart,	2011;	Thorpe,	2005;	Young	&	White,	1997).	Vi	tolkar	det	som	
att	 de	 maskulina	 kroppar	 Nina	 beskrev	 kan	 ses	 som	 neutrala,	 medan	 hennes	
kvinnliga	 kropp	kan	 ses	 som	 sexualiserad.	Nina	 talade	 om	att	 hon	 skulle	 riskera	
sociala	 sanktioner	 ifall	 hon	 bytte	 om	 inför	 gruppen.	 Vi	 menar	 att	 den	 manliga	
kroppen	i	den	ovan	beskrivna	situationen	konstruerades	som	subjekt.	Den	manliga	
åkaren	gavs	rätten	att	komma	först	ut	i	backen	samt	att	bedöma	en	annan	individs	
intentioner;	att	som	kvinna	byta	om	innebar	en	vilja	att	visa	upp	sig.	Den	kvinnliga	
kroppen	konstruerades	som	objekt;	ifall	hon	avvek	från	normen	riskerade	hon	att	
bli	bestraffad,	och	ifall	hon	följde	normen	gick	hon	miste	om	privilegiet	att	komma	
först	ut	 i	backen.	Koden	Att	vara	 i	vägen	kan	enligt	vår	analys	exemplifieras	med	
Ninas	uttalande	om	fördelar	med	att	vara	tjej	och	åka	snowboard:	“Trots	att	jag	själv	
kan	känna	att	jag	är	i	vägen	och	att	jag	är	dålig	och	sådära	.	.	.	.	då	blir	det	som	att	...	
‘Men	hon	är	ju	tjej	så	det	är	okej	att	hon	gör	fel’”.	Nina	talade	även	om	sig	själv,	 i	
egenskap	av	tjej,	som	eftertänksam	och	försiktig,	medan	hon	talade	om	de	manliga	
åkarna	som	duktiga	och	orädda.	Vi	förstår	Ninas	tal	om	sig	själv	som	avvikande	från	
normen	i	 linje	med	Stoddarts	(2011)	resonemang	om	att	utövare	av	maskulinitet	
förväntas	ha	störst	tillgång	till	naturen.	 
 
																				Tjejer	kan	inte	åka	snowboard 
I	 det	 här	 undertemat	 har	 vi	 samlat	 tal	 som	handlade	 om	hur	 unga	 kvinnor	 åkte	
snowboard	 och	 vår	 tolkning	 av	 hur	 kvinnliga	 åkares	 kompetens	 jämfördes	med	
manliga	åkares.	Informanterna	talade	om	snowboard	som	en	sport	ursprungligen	
reserverad	för	killar,	till	viss	del	beroende	av	biologiska	förutsättningar.	Daria:	“Det	
är	väl	mer	i	doms	kropp,	dom	har	väl	mer	muskler,	såhär	än	tjejer,	och	sånt.	(H:	Mm)	
Och	kan	ta	hårda	landningar	kanske	bättre	och	sånt”.	Rosa	resonerar	enligt	oss	kring	
vilka	aktiviteter	som	var	lämpade	för	respektive	könskategori	utifrån	socialisering:	
”Det	är	många	killar	som	när	de	var	liten,	som	‘Åh,	jag	vill	åka	snowboard!’	När	tjejer	
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är	liten,	då	ba	‘Nej,	men	jag	är	tjej	och	jag	kan,	kan	inte	göra	det	där!’”.	Idrotten	är	en	
arena	 som	 historiskt	 sett	 varit	 avsatt	 för	 pojkar	 och	 män	 där	 vissa	 typer	 av	
maskuliniteter	premierats	(Connell,	1990;	Messner,	2002;	McKay,	Messner	&	Sabo,	
2000)	och	vi	förstår	Darias	och	Rosas	tal	som	tecken	på	en	medvetenhet	kring	detta.	
Informanterna	 talade	 om	 killar	 som	 överlägsna	 tjejer	 när	 det	 kom	 till	 att	 åka	
snowboard.	Bea:	 “Om	man	 jämför	killarna	 i	OS	och	 tjejerna	 i	OS	är	det	 ju	så	stor	
skillnad,	det	är	helt	stört	alltså	(E:	Mm)	De	gör	ju	typ	trippelhopp	och	tjejerna	gör	ju	
bara	540s	typ	och	sjuor	och	sånt	där”.	Daria	fick	den	avslutande	frågan	om	det	var	
något	speciellt	som	hon	hade	tänkt	eller	funderat	på,	vilken	hon	besvarar:	“Nä,	inte	
så	mycket,	det	är	väl	mer	bara	att	killarna	är	duktigare	än	tjejerna,	kanske”.	Vi	kan	
förstå	 Bea	 och	 Darias	 tal	 som	 att	 manliga	 snowboardåkares	 kompetens	 var	
överordnad	kvinnliga	åkares.		
	
I	koden	Tjejer	åker	bara	menar	vi	att	denna	syn	på	manliga	åkares	överlägsenhet	
exemplifierades	 ytterligare.	 Lovisa	 resonerade	 kring	 sin	 egen	 åkningskompetens	
och	sade	sig	inte	kunna	jämföra	sig	med	killarna	i	gruppen,	eftersom	det	var	så	stor	
skillnad	dem	emellan.	 Lovisa:	 “Vi	 åker	på	helt	 olika	 sätt.	 Eller	 vi	 tjejer,	 vi	 brukar	
hoppa	mindre.	.	.	.	Det	känns	mer	som	att	vi	gillar	mer	åka,	vanligt.	Eller	alltså,	bara	
åka,	och	då	behöver	vi	ju	inte	hoppa	eller	...	åka	på	boxar”.	Vår	tolkning	av	Lovisas	
tal	är	att	hon	ansåg	att	det	fanns	en	generell	skillnad	mellan	unga	kvinnors	och	unga	
mäns	åkning.	Snowboard	gick	ursprungligen	ut	på	att	glida	ned	för	ett	berg	med	flyt	
och	balans,	vilket	inte	ställde	några	större	krav	på	typiska	manliga	attribut	såsom	
aggression	och	fysisk	styrka	(Young	&	White,	1995).	Att	glida	nedför	ett	berg	är	det	
vi	förknippar	med	vad	Lovisa	beskrev	som	att	åka	vanligt,	vilket	vi	tolkar	att	hon	
menade	var	det	tjejerna	i	gruppen	föredrog.	Att	åka	utan	att	hoppa	refererade	Lovisa	
till	att	“bara	åka”,	vilket	vi	tolkar	som	att	det	skulle	vara	sämre	än	det	sätt	som	de	
unga	männen	åkte	på.	Eftersom	höga	hopp	och	svåra	tricks	är	det	som	genererar	
höga	poäng	på	snowboardtävlingar	är	vår	förståelse	att	det	sätt	som	killarna	sas	åka	
på	kunde	ses	som	det	“riktiga”	sättet.	I	koden	Tjejer	är	rädda	och	killar	är	modiga	
har	vi	samlat	tal	som	enligt	vår	tolkning	beskrev	hur	de	unga	männen	ansågs	vara	
duktigare	snowboardåkare	för	att	de	överlag	var	modigare	än	de	unga	kvinnorna.	 
 

Greta:	Det	är	inte	så	många	killar	som	ba	nä	men,	det	där	ser	läskigt	ut.	Utan,	
dom	kör	bara.	(H:	Mm)	Det	är	lite	mindre	tjejer	som	gör	så.	Dom	flesta	är	som	
mer	ba,	ja	men	tänker	efter	och	...	ja,	tycker	allting	ser	lite	läskigt	ut.	(H:	Mm)	
Och	då	tänker	jag	som	åkningen,	men	det	är	ju	också	i	vanliga	fall.	.	.	. 
Hanna:	Mm.	Mmm	...	vad	tycker	du	om	att	det	är	så	då?	Att,	ja	men	att	tjejer	
kanske	är	mer	såhär	avvaktande	och	killar	kanske	mer	kastar	sig	ut	och	bara	
kör. 
Greta:	Ja,	jag	vet	inte.	Jag	tycker	inte	det	gör	så	mycket,	för	jag	menar,	det	är	
ju	som,	det	är	ju	egentligen	bra	att	dom	tänker,	att	tjejerna	tänker	så	och	vissa	
killar,	men	ibland,	vissa	grejer	måste	man	ju,	känner	jag	i	alla	fall	i	åkningen	
och	om	man	vill	komma	framåt	måste	man	ju	satsa	lite.	 

 
Rosa	talade	enligt	oss	på	liknande	sätt	om	hur	hon	ansåg	att	de	unga	kvinnorna	i	
gruppen	var:	“Vi	är	typ	inte,	alltså,	precis	som	killar,	så	det	är	lite,	vi	är	lite	mer	rädda	
tror	 jag,	 än	 killar.	 Killarna	 de	 bara	 åker,	 kör”.	 Likt	 det	 Laurendeau	 och	 Sharara	
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(2008)	fann	i	sin	studie,	beskrev	informanterna	hur	de	manliga	åkarna	i	gruppen	
var	mer	villiga	att	ta	risker.	Den	risktagande	maskuliniteten	tycks	nära	kopplad	till	
snowboardsporten	och	de	landskap	där	den	utövas	(Stoddart,	2011).	Att	kasta	sig	
ut	 i	 backen	 ser	 vi	 som	 ett	 tecken	 på	 mod,	 en	 egenskap	 som	 vi	 menar	 att	
informanterna	främst	tillskrev	de	manliga	åkarna	i	gruppen.	Att	vara	eftertänksam	
och	tycka	att	saker	är	”läskiga”	är	egenskaper	som	vi	menar	tillskrevs	de	kvinnliga	
snowboardåkarna	i	gruppen.	Genom	att	kasta	sig	ut	i	backen	gjordes	på	så	vis	en	
maskulinitet,	 och	 genom	 det	 vi	 förstår	 som	 ett	 avvaktande	 beteende	 gjordes	 en	
femininitet.		
	
Utifrån	informanternas	tal	tycker	vi	oss	se	hur	de	manliga	snowboardåkarna	ansågs	
vara	 i	 position	 att	 hjälpa	 de	 kvinnliga	 åkarna	 i	 gruppen.	 Nina	 imiterade	 hur	 en	
manlig	åkare	i	gruppen	kunde	erbjuda	hjälp:	“Så	kan	jag	tänka,	som	är	positivt,	med	
att	vara	tjej,	att	de	kanske	vill	komma	jamen	‘Följ	efter	mig	nu	i	det	här	hoppet	så	
kan	du	se	hur	mycket	fart	du	ska	ta’”.	I	linje	med	West	och	Zimmermans	(1987)	göra	
kön‐modell	 förstår	vi	de	manliga	snowboardåkarnas	sätt	att	“kasta	sig	ut”	och	de	
kvinnliga	 åkarnas	 avvaktande	 sätt	 som	 lämpliga	 beteenden	 för	 respektive	 köns‐
kategori.	På	samma	sätt	tolkar	vi	de	manliga	åkarnas	hjälpsamhet	och	det	vi	menar	
var	ett	uttryck	för	Ninas	uppskattning	av	hjälpen	som	lämpliga	beteenden	utifrån	
deras	könskategorier.	Vår	tolkning	är	att	även	Lovisa	tycktes	uppskatta	den	hjälp	
hon	sade	sig	få	av	att	åka	med	de	manliga	åkarna	i	gruppen.	Hon	beskrev	umgänget	
med	killarna	 som	 roligare,	 eftersom	de	 vågade	 göra	mer	 och	 var	mer	peppande.	
“Dom	vill	att	man	ska	bli	bra	eller	vad	man	ska	säga.	(H:	Mm)	Dom	försöker	i	alla	
fall”	Vår	 förståelse	 av	 det	 Lovisa	 sa	 är	 att	 en	 fördel	 med	 att	 som	 kvinna	 vara	 i	
minoritet	 i	 snowboardgruppen	 kunde	 vara	 att	 de	 manliga	 åkarnas	 mod	 kunde	
smitta	av	sig	och	på	så	sätt	göra	de	kvinnliga	åkarna	bättre.	Hennes	utsaga	om	att	
killarna	ville	att	tjejerna	i	gruppen	skulle	bli	bättre	tolkar	vi	som	att	hon	inte	trodde	
att	 de	manliga	 åkarna	 ansåg	 de	 kvinnliga	 åkarna	 tillräckligt	 kompetenta	 vid	 tid‐
punkten	för	intervjun.	I	citatet	finns	ordvalen	“dom	försöker	i	alla	fall”,	vilket	vi	för‐
står	 som	 att	 det	 skulle	 vara	 svårt	 för	 de	 unga	männen	 att	 faktiskt	 göra	 skillnad	
genom	att	peppa	de	kvinnliga	åkarna,	men	att	Lovisa	ändå	sa	sig	uppskatta	deras	
intentioner.			 
 

Ambitioner	och	hinder 
Undertemat	 innehåller	 tal	 som	 berörde	 informanternas	mål	med	 sitt	 idrottande,	
liksom	våra	tolkningar	av	vad	som	kunde	påverka	deras	utveckling.	Här	finns	också	
tal	som	vi	tolkar	beskrev	hur	höga	krav	riskerade	att	hämma	informanterna	från	att	
våga	 göra	 fel	 och	 därigenom	 minska	 möjligheten	 att	 utvecklas.	 Informanterna	
berättade	hur	deras	ambitioner	sträckte	sig	från	att	bara	ha	kul	till	att	i	framtiden	
vara	med	på	X‐games,	en	stor	internationell	extremsportstävling.	Att	en	åkare	tävlar	
talades	 fram	som	en	 förutsättning	 för	att	denne	skulle	kunna	utvecklas.	Förvänt‐
ningarna	på	tjejer	och	killar	i	gruppen	beskrevs	antingen	som	likadana	eller	lägre	
ställda	på	tjejerna.	Greta	fick	frågan	hur	hon	såg	på	förväntningarna	på	henne	som	
ung	kvinna:	“Nä.	Alltså	ja,	en	liten	lägre	nivå	än	killarna.	Alltså	att	där	ställs	det	ju	
lite	högre	krav	på	dom	(H:	Mm)	om	man	ska	göra	nånting,	men	eftersom	att	dom	
klarar	 grejer	 som	 jag	 kanske	 inte	 klarar”.	 Vi	 tolkar	 talet	 som	 att	 det	 som	 Greta	
beskrev	som	lägre	förväntningar	talades	om	som	en	naturlig	 följd	av	att	hon	inte	
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ansåg	sig	vara	lika	bra	på	att	åka	som	de	manliga	åkarna	i	gruppen.	Samtidigt	som	
informanterna	 enligt	 oss	 inte	 tycktes	 uppleva	 förväntningarna	 som	 särskilt	 höga	
menar	 vi	 att	 deras	 berättelser	 gav	 sken	 av	 att	 de	 ställde	 höga	 krav	 på	 sin	 egen	
prestation.	Nina	berättade:	
 

Jag	tävlar	inte.	(E:	Nä)	Kanske	att	jag	gör	det	sen,	men	just	nu	tycker	inte	jag	
att	jag	är	tillräckligt	bra	för	att	göra	det,	för	att	jag	tycker	att	jag	ramlar	för	
mycket.	 Och	 det	 känns	 som	 att	 "Jaha,	 ska	 folk	 se	 när	 jag	 ramlar	 ...	 nej"	
[småskratt].	.	.	.	alltså	jag	har	inte	många	trick	att	visa	upp	så	då	tycker	inte	
jag	att	det	är	så	värt	att	åka	nån	railtävling	eller	hopptävling	eller	så,	för	jag	
åker	bara	...	[småskratt]	(E:	Jaa)	Jag	gör	ju	ingenting,	så	...	så	då	vill	jag	som	
träna	upp	mig	mer	och	sen	börja	tävla	när	jag	har	liksom,	jamen	kan	saker	
och	sånt.	
 

Nina	talade	om	hur	hon	ramlade	för	mycket	och	inte	bemästrade	tillräckligt	många	
trick	för	att	kunna	tävla.	Informanterna	berättade	hur	de	ogärna	tävlade	och	hellre	
åkte	för	nöjes	skull,	vilket	vi	tolkar	som	ett	uttryck	för	den	ursprungliga	snowboard‐
kulturen,	där	gemenskap	och	att	ha	roligt	premierades	framför	tävlande	(Anderson,	
1999;	Sisjord,	2009;	2013).		 
 
Copingstrategier 
Detta	 tema	samlar	vad	vi	 tolkar	 som	 informanternas	beskrivningar	av	hur	de	på	
olika	sätt	förhöll	sig	till	och	hanterade	maskulinitetsnormen.	Temat	är	inte	indelat	i	
underteman	utan	består	av	koderna	Anta	en	anti‐kvinna‐strategi,	Bete	sig	som	en	av	
grabbarna,	Skapa	sig	ett	rykte,	Nedtoning	av	det	egna	könet,	samt	Undvikande.	 
 
I	 koden	 Anta	 en	 anti‐kvinna‐strategi	 har	 vi	 samlat	 citat	 som	 enligt	 vår	 analys	
beskriver	hur	informanterna	stundtals	anpassade	sig	till	den	dominanta	maskulini‐
teten	och	då	tog	avstånd	från	femininitet.	I	citatet	nedan	svarade	Rosa	på	frågan	om	
vad	som	var	typiskt	tjejigt	enligt	henne: 
 

Det	är	väl	tjej‐tjejer	som	går	ut	och	älskar	bara	att	...	shoppa	och	kläder	och	
rosa	...	och	sådär.	Och	jag	typ,	och	så	alla,	alltså	det	är	många	tjejer	som	åker	
snowboard.	(E:	Mm)	Men	det	är	inte	många	som	...	alltså	typ	går	på	hopp,	går	
på	rails,	sådär.	De	vågar,	de	är	så	rädda,	(E:	Mm)	alla	är	så	jävla	rädda.	De	vill	
inte	ramla,	de	vill	inte	göra	sig	illa,	(E:	Nä)	typ	sådär.	Så	är	tjejer.	Ja.	(E:	Det	är	
en	typisk	tjej,	att	vara	lite	rädd	så?)	Alla	är	så	jävla	rädda	och	vill	inte	...	göra	
sig	illa,	få	blåmärken,	typ	sådär.	Jag	har	blåmärken	hela	tiden,	varje	dag	typ.	.	
.	.	och	så	tjej‐tjejer,	de	hänger	bara	med	tjejer. 

Rosa	 beskrev	 vad	 som	 är	 typiskt	 tjejigt,	 och	 kontrasterade	 det	mot	 hennes	 eget	
beteende.	Vi	förstår	det	som	att	shopping,	rosa,	kläder,	rädsla,	och	att	umgås	med	
andra	tjejer	var	att	utöva	femininitet	för	Rosa.	Vi	tolkar	det	som	att	hoppa,	raila,	få	
blåmärken	och	umgås	med	killar	var	att	utöva	maskulinitet.	Rosa	berättade	hur	hon	
bara	umgicks	med	killar	och	fick	blåmärken	dagligen,	vilket	vi	menar	kan	ses	som	
ett	 sätt	 att	 utöva	maskulinitet	 och	 därigenom	 ta	 avstånd	 från	 femininitet.	 Detta	
tolkar	vi	som	ett	exempel	på	Queen	bee‐syndromet,	som	enligt	Powell	et	al.	(2009)	är	
ett	exempel	på	Anta	en	anti‐kvinna‐strategi.		
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I	 koden	Bete	 sig	 som	 en	 av	 grabbarna	 har	 vi	 samlat	 tal	 som	 enligt	 vår	 tolkning	
beskrev	 informanternas	 beteende	 för	 att	 passa	 in	 i	 maskulinitetsnormen	 inom	
snowboardgruppen.	Bea	jämförde	umgänget	på	snowboardgymnasiet	med	hennes	
tidigare	klass	på	högstadiet:	“När	vi	hänger	då	kollar	man	såhär	snowboardfilmer	
och	kollar	såhär,	redigerar	egna	filmer	och	såhär	 .	 .	 .	 .	alltså	alla	 lyssnar	ju	på	typ	
samma	 musik”.	 Bea	 beskrev	 hur	 umgänget	 var	 präglat	 av	 snowboard;	 de	 såg	
snowboardfilmer,	 redigerade	 egna	 filmer	 och	 lyssnade	 på	 en	 viss	 sorts	 musik.	
Powell	et	al.	(2009)	menar	att	uppvisandet	av	stereotypt	maskulina	beteenden	och	
att	inte	kräva	någon	särbehandling	på	grund	av	sitt	kön	kan	ses	som	sätt	att	aktivt	
skapa	maskulinitet.	Vi	 tolkar	det	 som	att	Bea	 talade	 fram	sig	 själv	 som	en	snow‐
boardåkare	med	en	självklar	plats	i	snowboardgruppen,	som	vi	menar	kan	ses	som	
en	 följd	av	att	hon	utövade	ovanstående,	enligt	oss	maskulina,	beteenden.	Koden	
Skapa	sig	ett	rykte	innehåller	tal	som	vi	menar	beskriver	hur	informanterna	genom	
att	vara	kompetenta	försökte	undvika	betydelsen	av	kön.	Bea	berättade	om	hur	hon	
och	andra	ser	på	hennes	åkning: 

Alltså,	de	tycker	att	jag,	alltså	står	ut	för	att	vara	tjej,	men	det	som,	jag	jämför	
ju	mig	med	killarna	.	.	.	.	och	då	anser	jag	liksom	såhär,	men	alltså	de	är	ju	så	
himla	bra,	men	alla,	men	alltså	för	att	vara	tjej	så. 

Bea	talade	om	andra	som	benämnde	henne	som	duktig	för	att	vara	tjej.	Bea	jämförde	
sig	med	 de	manliga	 åkarna	 eftersom	hon	 ansåg	 att	 de	 var	 på	 hennes	 nivå,	 och	 i	
relation	till	dem	såg	hon	inte	sig	själv	som	speciellt	duktig.	Vi	tolkar	Beas	tal	som	att	
hon	inte	var	nöjd	med	att	vara	duktig	“för	att	vara	tjej”	och	vi	tolkar	hennes	uttalande	
som	en	önskan	att	uppfattas	som	snowboardåkare	primärt	och	tjej	sekundärt,	vilket	
går	i	linje	med	copingstrategin	Skapa	sig	ett	rykte	(Powell	et	al.,	2009).	Nedtoning	av	
det	egna	könet	är	en	kod	där	vi	samlat	tal	som	vi	tolkat	beskrev	hur	informanterna	
tonade	 ned	 betydelsen	 av	 det	 egna	 könet	 kopplat	 till	 sin	 prestation	 eller	 roll	 i	
snowboardgruppen.	 I	 likhet	 med	 det	 Laurendaeu	 och	 Sharara	 (2008)	 fann	 i	 sin	
studie,	uttryckte	informanterna	att	deras	förutsättningar	för	att	lyckas	var	samma	
som	 de	 manliga	 åkarnas.	 Vi	 menar	 att	 detta	 innebär	 att	 deras	 framgångar	 och	
misslyckanden	endast	skulle	kunna	härletts	till	individuella	val	och	egenskaper.	Vi	
förstår	infomanternas	tal	som	att	deras	könskategori	inte	hade	något	att	göra	med	
hur	de	åkte,	utan	att	de	själva	valde	en	åkstil	som	de	gillade.	Nina	tonade	även	ned	
betydelsen	av	sin	könskategori	när	hon	pratade	om	vilka	nackdelar	det	kunde	finnas	
med	att	vara	tjej	i	snowboardgruppen: 
 

Det	är	väl	det	att	man,	man	kan	känna	sig	ensam,	tror	jag.	Men	sen	beror	det	
ju	på	person	och	så.	Om	man	är	en	tjej	som	har	jättelätt	att	prata	med	killar	
och	 jamen,	 trivs	 med	 dem	 och	 allting	 så	 är	 de	 som	 att	 ”Jamen	 det	 är	 ju	
jättetrevligt	för	det	är	ju	bara	killar!”	alltså.	(E:	Jaa)	Det	beror	ju	på	person,	
(E:	Mmm)	det	är	personligheten	som	spelar	roll	tror	jag.	På	hur,	vad	som	är	
positivt	och	vad	som	är	negativt	med	att	vara	tjej	eller	kille.	(E:	Mm,	okej)	Jag	
tror	inte	det	har	nånting	att	göra	med	könen	egentligen.	 

 
Trots	att	Nina	inledningsvis	talade	om	att	en	snowboardtjej	kan	känna	sig	ensam,	
vände	 hon	 på	 resonemanget	 och,	 som	 vi	 förstår	 det,	 pratade	 om	upplevelsen	 av	
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inkludering,	 respektive	 exkludering	 som	 snarare	 beroende	 av	 personliga	 egen‐
skaper	än	av	kön.	I	koden	Undvikande	har	vi	samlat	tal	vars	innehåll	vi	tolkat	som	
uttryck	för	hur	informanterna	undvek	en	viss	terräng	eller	en	viss	typ	av	åkning.	Bea	
resonerade	kring	varför	så	få	tjejer	söker	till	snowboardgymnasiet:	“Jag	tror	att	det,	
man	vill	ju	ha	lite	förkunskaper	innan.	Jag	tror	inte	att	det	är	många	tjejer	som	vågar	
testa	 street	 eller	 köra	 såhär	 park	 i	 backen.	 Utan	 de	 bara	 kör	 i	 backen	 och	 åker	
snowboard“.	Att	tjejer	“bara	kör	i	backen”	kan	enligt	vår	tolkning	ses	som	en	typ	av	
undvikande,	eftersom	vi	tänker	oss	att	en	åkare	som	hoppar	och	gör	tricks	syns	och	
riskerar	att	bli	bedömd.	Vi	förstår	Beas	tal	om	förkunskaper	som	att	hon	menade	att	
en	åkare	måste	vara	duktig	 för	att	våga	söka	sig	 till	snowboardgymnasiet.	Lovisa	
ombads	 berätta	 om	 vilka	 det	 var	 som	 brukade	 åka	 först	 under	 övningar	 på	
snowboardträningarna: 
 

Lovisa:	Det	...	beror	faktiskt	på	vad	det	är.	Det	är	väldigt	blandat	tycker	jag. 
Hanna:	Mm.	Händer	det	att	du	åker	först? 
Lovisa:	Nä,	det	tror	jag	inte.	Eller	ja,	ja,	om	vi	åker	vanligt	kan	jag	åka	först.	
Inte	annars	tror	jag. 
Hanna:	Nä.	Varför	inte? 
Lovisa:	Jag	vet,	jag	vill	inte.	[fnissar] 
Hanna:	Varför	vill	du	inte? 
Lovisa:	Jag	vet	inte.	Det	känns	inte	bra	tycker	jag.	(H:	Nä)	Så	jag	brukar	väl	
vänta	eller	...	ja. 

 
Vår	 förståelse	 av	 Lovisas	 tal	 är	 att	 hon	 ibland	 åkte	 först	 när	 gruppen	 skulle	 åka	
“vanligt”,	men	att	hon	inte	ville	och	heller	inte	åkte	först	när	de	exempelvis	skulle	
hoppa.	Gemensamt	för	det	tal	som	är	samlat	i	koden	Undvikande	är	att	 informan‐
terna	 förnekade	 att	 deras	 könskategori	 skulle	 ha	 påverkat	 deras	 val	 att	 undvika	
tävlingssammanhang	 eller	 viss	 typ	 av	 terräng.	 Vår	 tolkning	 är	 att	 informanterna	
istället	utgick	ifrån	att	deras	val	var	baserade	på	deras	egna	önskningar	och	därför	
något	som	de	själva	hade	kapacitet	att	styra.			 
 

Diskussion 
 
Syftet	med	 vår	 studie	 var	 att	 undersöka	 unga	 kvinnors	 upplevelser	 av	 att	 utöva	
snowboard	 och	 hur	 den	 rådande	 kulturen	 påverkade	 deras	 identitet.	 Fråge‐
ställningar	 var:	 Hur	 formas	 unga	 kvinnors	 identitet	 som	 kvinnor	 av	 att	 utöva	
snowboard	i	en	mansdominerad	kontext?	Hur	formas	unga	kvinnors	identitet	som	
snowboardåkare	 av	 att	 utöva	 snowboard	 i	 en	 mansdominerad	 kontext?	 Hur	
hanterar	 unga	 kvinnor	 sin	 position	 som	 kvinnor	 och	 snowboardåkare?	 Studien	
bygger	 på	 sex	 intervjuer	 med	 unga	 kvinnor	 som	 antingen	 åkte	 eller	 hade	 åkt	
snowboard	 under	 gymnasietiden.	 Intervjuerna	 bearbetades	 genom	 en	 deduktiv	
tematisk	 analys,	 som	 utmynnade	 i	 fyra	 skapade	 teman:	Den	 typiske	 snowboard‐
åkaren,	Sammanhållning	och	särhållning,	Tjejer	i	backen	och	Copingstrategier.	Dessa	
teman	har	utgångspunkt	 i	 tidigare	 forskning,	och	är	enligt	oss	 centrala	 i	de	unga	
kvinnornas	berättelser.	För	att	på	bästa	sätt	kunna	förmedla	den	komplexa	bild	av	
identitetsskapandet	 hos	 dessa	 unga	 kvinnor	 har	 vi	 valt	 att	 väva	 samman	 fråge‐
ställningarna	 gällande	 identiteten	 som	 kvinna	 och	 identiteten	 som	 snowboard‐
åkare.	Vi	anser	att	det	blir	problematiskt	att	redogöra	för	dessa	frågor	var	för	sig,	då	
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identiteten	som	kvinna	är	ständigt	närvarande	(West	&	Zimmerman,	1987).	Utifrån	
West	och	Zimmermans	göra	kön‐modell	är	vår	tolkning	av	informanternas	tal	att	de	
två	sociala	identiteterna	kvinna	och	snowboardåkare	var	tätt	sammanlänkade. 
 
Vår	 analys	 målar	 upp	 unga	 kvinnors	 identitetsskapande	 som	 kvinnor	 och	
snowboardåkare	 som	problematisk:	 Att	 som	 kvinna	 utföra	 handlingar	 som	 åter‐
skapar	 identiteten	 som	 snowboardåkare	 kan	 innebära	 motsatsen	 till	 att	 utföra	
handlingar	 som	 återskapar	 identiteten	 som	 kvinna.	 Genomgående	 i	 vårt	 resultat	
redogör	vi	för	hur	informanterna	talade	om	hur	de,	enligt	vår	mening,	på	olika	sätt	
förhöll	 sig	 till	 den	 rådande	 maskulinitetsnormen	 inom	 snowboardsporten.	
Informanterna	talade	om	hur	de	ibland	förhöll	sig	till	maskulinitetsnormen	genom	
att	 anamma	den.	Detta	 har	 vi	 tolkat	 som	att	 informanterna	 använde	 sig	 av	 olika	
copingstrategier,	för	att,	enligt	vår	mening,	hantera	sin	position	som	minoritet	och	
för	att	erhålla	acceptans	 från	gruppen.	Vi	menar	att	 informanterna	 talade	om	sig	
själva	som	avvikande	från	normen	gällande	både	fysiska	och	psykiska	egenskaper.	
Då	 informanterna	 inte	 betedde	 sig	 i	 linje	 med	 normen	 utövade	 de,	 enligt	 vår	
tolkning,	femininiteter.	Detta	kan	exemplifieras	med	då	informanterna	talade	om	sig	
själva	eller	tjejer	generellt	som	rädda,	försiktiga,	eftertänksamma,	svagare	än	män	
och	sämre	än	dem	på	snowboard.	Nedan	följer	en	mer	detaljerad	diskussion	av	våra	
fynd	i	relation	till	teoretiska	begrepp	och	tidigare	forskning.	Diskussionen	följer	den	
ordning	i	vilken	temana	presenterats	i	resultatet.								 
 
Genom	 vår	 analys	 framträder	 en	 bild	 av	 att	 informanterna	 i	 sina	 berättelser	
refererade	till	snowboardåkare	som	“dem”.	Informanterna	talade	om	hur	de	endast	
ägnat	sig	åt	snowboard	när	de	var	i	backen	på	lektionstid	till	skillnad	från,	som	vi	
förstår	 informanternas	 tal,	 riktiga	snowboardåkare	som	hade	snowboard	som	en	
livsstil.	 Inom	snowboardkulturen	 framställs	 snowboard	 som	en	 livsstilssport	där	
risktagande	 och	 personlig	 utveckling	 premieras	 (Sisjord,	 2009;	 2013).	 Infor‐
manterna	i	vår	studie	beskrev	hur	de	hade	snowboard	som	en	rolig	hobby	snarare	
än	en	livsstil,	inget	de	ägnade	tid	åt	utanför	skolan.	En	aspekt	av	informanternas	tal	
var	en	uttalad	rädsla	för	att	skada	sig.	Detta	kontrasterades	mot	hur	informanterna	
beskrev	unga	män	som	åker	snowboard	som	modiga	och	obrydda.	Vi	ser	den	rädsla	
informanterna	 talade	om	som	begränsande	 för	deras	utveckling	och	vi	menar	att	
den	 står	 i	 motsats	 till	 det	 risktagande	 som	 Sisjord	 (2009;	 2013)	 beskriver	 som	
normen	 inom	 snowboardkulturen.	 Anderson	 beskrev	 klädstilen	 som	 ett	 sätt	 att	
markera	sin	tillhörighet	med	gruppen	snowboardåkare	(Anderson,	1999).	Likt	en	
informant	 i	Andersons	studie	(1999)	 talade	 informanterna	 i	vår	studie	om	att	de	
hade	en	“tjejstil”,	och	inte	ansåg	sig	vara	typiska	snowboardåkare.	 
 
Vi	menar	att	en	central	aspekt	i	informanternas	berättelser	var	att	de	uttryckte	ett	
behov	av	socialt	stöd	i	sin	åkning.	Informanterna	beskrev	snowboardgruppen	som	
en	stor	familj,	där	alla	var	lika	populära	och	det	önskade	stödet	kunde	komma	från	
tränarna	 eller	 killar	 och	 tjejer	 inom	 gruppen.	 Denna	 syn	 på	 att	 gemenskap	 och	
sammanhållning	är	viktig	 inom	snowboardkulturen	återfinns	 i	 tidigare	 forskning	
(Sisjord,	 2009;	 2013).	 Samtidigt	 anser	 vi	 att	 informanternas	 tal	 om	 samman‐
hållningen	i	gruppen	motsades	av	hur	de	talade	om	popularitet	och	hur	de	beskrev	
samspelet.	 Eftersom	 snowboardkulturen	 är	 etablerad	 som	 mansdominerad	
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(Anderson,	1999;	Laurendeau	&	Sharara,	2008;	Sisjord,	2009;	2013;	Stoddart,	2011;	
Thorpe,	2005;	Young	&	White,	1997)	är	vår	tolkning	av	informanternas	tal	att	den	
gemenskap	de	beskrev	var	reserverad	för	de	manliga	åkarna	i	snowboardgruppen,	
snarare	än	en	gemenskap	för	alla.	Vi	förstår	snowboardgruppen	som	en	fratriarki,	
och	tänker	oss	därför	att	informanterna	riskerade	att	gå	miste	om	det	sociala	stöd	
som	vi	menar	att	informanterna	talade	om	som	existerande	i	den	mansdominerade	
snowboardgruppen.	Nina	berättade	att	hon	kunde	känna	sig	ensam	i	snowboard‐
gruppen,	en	upplevelse	hon	inte	trodde	sig	dela	med	de	manliga	åkarna	i	gruppen	
som	hon	menade	fick	“pushning”	av	varandra.	En	fratriarki	kan	vara	positiv	för	unga	
män,	 men	 riskerar	 att	 begränsa	 och	 marginalisera	 kvinnliga	 snowboardåkare	
(Thorpe,	 2005).	 Utifrån	 informanternas	 tal	 om	 tjejer	 som	 inspirerande	 och	
peppande,	samt	det	tal	som	vi	tolkat	som	ett	uttryck	för	att	kvinnliga	snowboard‐
åkare	bör	hålla	ihop,	menar	vi	att	informanterna	kunde	finna	socialt	stöd	i	umgänget	
med	varandra.	Då	antalet	kvinnliga	snowboardåkare	ser	ut	att	öka	(Sisjord,	2009),	
menar	vi	att	det	skulle	kunna	 innebära	större	möjligheter	 för	kvinnliga	åkare	att	
känna	gemenskap	med	varandra. 
 
Vidare	tolkar	vi	informanternas	tal	som	att	de	hade	erfarenhet	av	att	kvinnor	inom	
och	utanför	 snowboardgruppen	på	olika	 sätt	 objektifierats	 i	 snowboardkulturen:	
Informanterna	 sade	 sig	 ha	 sett	 snowboardfilmer	 där	 kvinnor	 medverkade	
halvnakna.	De	talade	om	utrustning	med	motiv	av	lättklädda	kvinnor.	De	talade	om	
en	 medvetenhet	 om	 möjliga	 sociala	 sanktioner	 om	 de	 skulle	 byta	 om	 inför	 de	
manliga	åkarna	i	gruppen.	Vi	tolkar	dessa	uttalanden	som	exempel	på	objektifiering	
av	den	kvinnliga	kroppen,	vilket	kan	ses	som	sätt	att	stärka	fratriarkin	och	särskilja	
könen	(Thorpe,	2010).	Vi	begripliggör	detta	tal	genom	att	 i	sammanhanget	förstå	
den	kvinnliga	kroppen	som	sexualiserad	i	jämförelse	med	den	manliga	kroppen	som	
vi	förstår	som	neutral.	Enligt	Anderson	(1999)	betonar	framställningar	av	kvinnor	
som	 objekt	 i	 media	 könsskillnader	 och	 återskapar	 snowboard	 som	 en	maskulin	
aktivitet,	vilket	informanterna	enligt	vår	uppfattning	verkar	ha	internaliserat,	då	de	
talade	om	snowboard	som	en	killsport	samt	om	snowboardåkare	som	“dem”.		 
 
I	Andersons	(1999)	studie	talades	den	neutrala	snowboardåkaren	fram	som	en	man,	
medan	kvinnor	benämndes	som	“kvinnliga	åkare”,	vilket	konstruerar	kvinnan	som	
“den	andre”	och	snowboard	som	en	maskulin	aktivitet.	Vi	menar	att	informanterna	
i	vår	studie	talade	fram	sig	själva	som	avvikande	från	normen.	Informanterna	talade	
om	 det	 vi	 förstår	 som	 en	 upplevelse	 av	 att	 vara	 iakttagen	 och	 bedömd,	 samt	
svårigheter	att	inte	bry	sig	om	vad	andra	tyckte,	något	vi	menar	kan	förstås	utifrån	
West	och	Zimmermans	(1987)	göra	kön‐modell.	Vi	tolkar	informanternas	tal	som	
att	de	benämnde	självmedvetenhet	som	en	stereotypt	feminin	egenskap,	medan	vi	
menar	att	de	benämnde	det	vi	tolkar	som	obryddhet	som	en	stereotypt	maskulin	
egenskap.	 Med	 den	 existerande	 maskulinitetsnormen	 inom	 snowboardsporten	
följer	en	ordning	där	maskulinitet	ses	som	överordnad	femininitet,	vilket	vi	menar	
kan	innebära	att	obryddhet	förknippas	med	hög	status.	Vi	hävdar	att	kvinnor	som	
åker	 snowboard	 utövar	maskulinitet	 och	 därigenom	 riskerar	 att	 granskas,	 då	 de	
avviker	från	vad	som	förväntas	av	deras	könskategori.	Vi	tolkar	informanternas	tal	
som	 att	 de	 sade	 sig	 avvika	 från	 normen	 som	 snowboardåkare	 genom	 att	 inte	 ta	
risker,	att	sakna	mod,	att	uppleva	terrängen	som	för	svår	samt	att	känna	sig	sämre	
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än	de	manliga	åkarna	i	gruppen.	Vi	menar	därför	att	det	vi	tolkat	som	en	upplevelse	
av	att	vara	avvikande	både	från	normen	som	snowboardåkare	och	från	normen	som	
kvinna	kan	göra	det	svårare	för	de	kvinnliga	åkarna	att	ta	för	sig	och	inte	bry	sig	om	
vad	andra	tycker. 
 
Tidigare	 forskning	 har	 visat	 att	 kvinnor	 riskerar	 att	marginaliseras	 då	männens	
prestationer	 ses	 som	normen	 inom	 snowboardvärlden	 (Anderson,	 1999;	 Sisjord,	
2009;	2013;	Thorpe,	2005).	Ett	exempel	på	maskulinitetsnormen	är	att	hopp	och	
halfpipes	 anpassas	 efter	 de	 manliga	 åkarnas	 kompetens	 (Sisjord,	 2013).	
Informanterna	i	vår	studie	talade	om	hur	de	ogärna	tävlade	och	hellre	åkte	för	nöjes	
skull,	vilket	vi	både	tolkar	som	ett	uttryck	för	snowboardkulturen	där	tävlande	inte	
ansetts	vara	en	viktig	del	 (Anderson,	1999;	Sisjord,	2009;	2013),	men	också	som	
något	 som	 kan	 härledas	 till	 sportens	 ökade	 tekniska	 och	 fysiska	 krav	 samt	
informanternas	 känsla	 av	 otillräcklighet	 gällande	 sin	 kompetens.	 Informanterna	
talade	om	hur	de	undvek	att	åka	först	i	backen	och	vi	menar	att	informanterna	talade	
fram	sig	själva	som	sämre	 lämpade	att	åka	snowboard	än	de	unga	männen,	både	
gällande	 fysiska	 som	 psykiska	 egenskaper.	 Detta	 tal	 går	 i	 linje	 med	 hur	
informanterna	i	Sisjords	studie	(2013)	talade	om	sin	åkningskompetens	i	relation	
till	de	manliga	åkarnas.	Ett	annat	exempel	på	hur	vi	menar	att	maskulinitetsnormen	
kan	 anses	marginalisera	 kvinnor	 är	 vår	 tolkning	 av	 informanternas	 tal	 kring	 att	
andra	kunde	tro	att	de	åkte	snowboard	för	att	få	vara	nära	unga	män	med	hög	status.	
I	 linje	 med	 Andersons	 (1999)	 resonemang	menar	 vi	 att	 denna	 syn	 på	 kvinnors	
intressen	sexualiserar	och	devalverar	det	 feminina,	vilket	återskapar	snowboard‐
sportens	maskulina	status	och	återskapar	kvinnliga	snowboardåkare	som	individer	
med	begränsade	beteenderepertoarer.	 Informanterna	 talade	även	om	att	de	 som	
kvinnor	kunde	anses	erhålla	status	genom	att	åka	snowboard.	Detta	begripliggör	vi	
med	hjälp	av	göra	kön‐modellen	(West	&	Zimmerman,	1987),	 som	beskriver	hur	
kvinnor	 som	 utövar	 maskulinitet	 kan	 höja	 sin	 status,	 eftersom	 det	 maskulina	
traditionellt	sett	varit	överordnat	det	feminina. 
 
I	vårt	resultat	beskriver	vi	hur	informanterna	använde	sig	av	olika	copingstrategier	
för	 att	 förhålla	 sig	 till	 och	 hantera	 den	 maskulinitetsnorm	 som	 finns	 inom	
snowboardkulturen	(Anderson,	1999;	Laurendeau	&	Sharara,	2008;	Sisjord,	2009;	
2013;	 Stoddart,	 2011;	 Thorpe,	 2005;	 2010;	 Young	 &	 White,	 1997).	 Genom	 att	
medvetet	eller	omedvetet	använda	dessa	strategier	minskar	risken	för	kvinnor	att	
uppleva	 utanförskap	 (Powell	 et	 al.	 2009).	 Koden	 Bete	 sig	 som	 en	 av	 grabbarna	
samlade	tal	som	vi	menar	syftade	till	att	göra	anspråk	på	en	plats	i	fratriarkin,	en	
gemenskap	 som	 i	 teorin	 tillhör	 de	 unga	männen	 (Flood,	 2007).	 Då	 vi	menar	 att	
maskulinitet	 värderades	 högre	 än	 femininitet	 inom	 snowboardgruppen	 och	
snowboardsporten	 i	 övrigt,	 är	 utövandet	 av	maskuliniteter	 något	 som	 vi	 hävdar	
potentiellt	kan	ge	kvinnor	en	plats	i	fratriarkin.	West	och	Zimmerman	(1987)	menar	
att	en	individ	granskas	hårdare	i	de	fall	dennes	beteende	anses	tillhöra	den	motsatta	
könskategorin	och	förväntas	genom	sitt	beteende	i	övrigt	att	bevisa	sin	tillhörighet	
till	sin	tillskrivna	könskategori.	Utifrån	ett	sådant	resonemang	menar	vi	att	kvinnor	
som	åker	snowboard	och	samtidigt	använder	sig	av	copingstrategin	Bete	sig	som	en	
av	grabbarna,	kan	komma	att	betraktas	som	avvikande.	Eftersom	kvinnors	och	mäns	
handlingar	 kan	 tolkas	 som	 uttryck	 för	 deras	 essentiella	 natur	 (West	 och	
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Zimmerman,	1987),	hävdar	vi	att	det	finns	en	risk	att	individen	får	sin	identitet	som	
kvinna	ifrågasatt.	Vi	tyckte	oss	se	hur	copingstrategin	Anta	en	anti‐kvinna‐strategi	
tog	 sig	 i	 uttryck	 genom	 hur	 informanterna	 talade	 om	 avståndstagande	 från	
femininitet.	 Ett	 sådant	 avståndstagande	 tolkar	 vi	 som	 en	medvetenhet	 kring	 att	
maskulinitet	 värderades	 högre	 än	 femininitet	 i	 snowboardgruppen.	Vi	menar	 att	
informanterna	 som	 tog	 upp	 denna	 strategi	 talade	 om	 femininiteter	 i	 negativa	
ordalag	och	att	de	själva	inte	ägnade	sig	åt	stereotypa	femininiteter.	Genom	att	tala	
om	 sig	 själva	 som	 undantag	 från	 normen,	 exempelvis	 att	 de	 aldrig	 skulle	 bära	
klänning	eller	inte	var	rädda	för	att	få	blåmärken,	menar	vi	att	informanterna	talade	
om	 sig	 själva	 som	 kompetenta	 snowboardåkare.	 Att	 vilja	 uppfattas	 som	 en	
kompetent	snowboardåkare	går	i	linje	med	Powell	et	al.s	(2009)	empiriska	fynd	om	
copingstrategin	 Skapa	 sig	 ett	 rykte:	 Då	 en	 individ	 blir	 tillräckligt	 duktig	 finns	
antagandet	om	att	dennes	könskategori	ska	komma	att	bli	oviktig.	Vår	tolkning	av	
talet	som	är	samlat	i	koden	Skapa	sig	ett	rykte	exemplifierar	detta	då	informanterna	
talade	om	det	vi	uppfattar	som	en	önskan	att	bli	sedda	som	snowboardåkare	primärt	
och	 som	 unga	 kvinnor	 som	 åker	 snowboard	 sekundärt.	 Vår	 tolkning	 av	
informanternas	tal	är	att	det	var	först	då	en	kvinnlig	åkare	jämfördes	med	manliga	
åkare	som	hon	kunde	anses	vara	kompetent,	inte	bara	duktig	“för	att	vara	tjej”.	 
 
Powell	et	al.	(2009)	beskriver	hur	individer	hellre	ser	sin	egen	prestation	framför	
diskriminering	som	orsaken	till	ett	negativt	bemötande.	Utifrån	informanternas	tal	
i	 koden	 Nedtoning	 av	 det	 egna	 könet,	 menar	 vi	 att	 informanterna	 inte	 tycktes	
uppfatta	att	deras	kön	påverkade	deras	möjligheter	inom	snowboardgruppen.	Då	
betydelsen	av	det	egna	könet	tonas	ned	går	individens	eventuella	framgångar	och	
misslyckanden	endast	att	härleda	till	individuella	val	och	egenskaper	(Laurendeau	
&	 Sharara,	 2008).	 Vi	 tänker	 oss	 att	 ett	 sådant	 förhållningssätt	 kan	 fungera	
skyddande	 eftersom	 individens	handlingsutrymme	då	uppfattas	 som	obegränsat,	
samt	att	det	kan	medföra	att	individen	upplever	att	hon	själv	äger	makten	över	sitt	
eget	liv.	Detta	förhållningssätt	innebär	samtidigt	ett	osynliggörande	av	strukturer	
(Laurendeau	&	Sharara,	2008),	som	vi	menar	hade	haft	potential	att	förklara	infor‐
manternas	tal	om,	enligt	vår	tolkning,	snowboardtjejer	som	ensamma,	försiktiga,	i	
vägen	och	bedömda.	I	koden	Undvikande	har	vi	samlat	tal	där	informanterna	enligt	
vår	tolkning	beskrev	hur	de	undvek	tävlingssammanhang	eller	utmanande	terräng	
i	backen.	Informanterna	framhöll	dessa	och	liknande	undvikanden	som	fria	val,	och	
talade	inte	om	att	deras	könskategori	skulle	ha	påverkat	deras	agerande.	Genom	att	
undvika	miljöer	där	informanterna	enligt	vår	tolkning	verkade	känna	sig	otrygga,	
riskerade	de,	 likt	kvinnorna	i	Laurendeau	och	Shararas	(2008)	studie,	 inte	att	bli	
jämförda	med	 de	män	 som	 befann	 sig	 i	 samma	miljö.	 Det	 vi	 benämner	 som	 ett	
undvikande	 av	 tävlingssammanhang	 kan	 ställas	 emot	 informanternas	 tal	 om	 sin	
strävan	mot	att	bli	bättre,	och	tävlande	som	en	förutsättning	för	utveckling.	Vi	anser	
detta	 vara	 ett	 problematiskt	 cirkelresonemang,	 då	 en	 kvinnlig	 snowboardåkare	
behöver	tävla	för	att	bli	duktig,	men	en	förutsättning	för	att	tävla	är	att	hon	redan	är	
tillräckligt	bra.	
 
Sammanfattningsvis	anser	vi	att	resultatet	 i	vår	studie	kan	begripliggöras	utifrån	
tidigare	forskning,	som	beskriver	snowboard	som	en	kultur	med	en	maskulinitets‐
norm	(Anderson,	1999;	Laurendeau	&	Sharara,	2008;	Sisjord,	2009;	2013;	Stoddart,	
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2011;	 Thorpe,	 2005;	 Young	 &	White,	 1997).	 I	 linje	med	West	 och	 Zimmermans	
(1987)	 göra	 kön‐modell	 menar	 vi	 att	 det	 är	 komplext	 att	 som	 kvinna	 utföra	
handlingar	 som	 återskapar	 ens	 identitet	 som	 snowboardåkare,	 eftersom	 det	 är	
motsatsen	till	att	utföra	handlingar	som	återskapar	ens	identitet	som	kvinna.	I	de	
fall	en	kvinnas	beteende	anses	tillhöra	den	motsatta	könskategorin	granskas	hon	
hårdare	 och	 förväntas	 att	 genom	 sitt	 beteende	 i	 övrigt	 bevisa	 att	 hon	 är	 kvinna	
(West	 &	 Zimmerman,	 1987).	 Vi	 förstår	 informanternas	 samlade	 tal	 som	 att	 de,	
medvetet	och	omedvetet,	förhöll	sig	till	denna	granskande	omgivning.	Vi	valde	att	
begripliggöra	 vad	 vi	 tolkat	 som	 informanternas	 förhållningssätt	 med	 hjälp	 av	
tidigare	forskning	(Laurendeau	&	Sharara,	2008;	Powell	et	al.,	2009),	som	berör	hur	
kvinnor	i	minoritet	kan	använda	sig	av	olika	copingstrategier	för	att	förhålla	sig	till	
en	mansdominerad	kultur.	Att	använda	sig	av	copingstrategier,	vilket	vi	menar	att	
informanterna	 vid	 olika	 tillfällen	 och	 på	 olika	 sätt	 gjorde,	 var	 funktionellt	 och	
positivt	för	dem	själva	i	stunden.	Samtidigt	riskerar	copingstrategierna	att	osynlig‐
göra	 de	 strukturer	 som	 återskapar	 femininitet	 som	 avvikande	 inom	 snowboard‐
världen,	 vilket	 kan	 försvåra	 kvinnors	 utövande	 av	 sporten	 (Thorpe,	 2005;	
Laurendeau	och	Sharara,	2008).	Trots	att	vi	i	vår	studie	inte	tycker	oss	se	tal	som	
överensstämmer	med	 det	 Laurendeau	 och	 Sharara	 (2008)	 benämner	Motstånds‐
agens,	hävdar	vi	att	det	ökade	antalet	kvinnor	som	åker	snowboard	skapar	potential	
att	luckra	upp	stereotypa	uppfattningar	om	hur	en	snowboardåkare	bör	vara.	West	
och	Zimmerman	(1987)	beskriver	hur	en	individs	handlingar	kan	bedömas	som	mer	
eller	mindre	passande	i	förhållande	till	dennes	könskategori.	Vi	menar	därför	att	en	
kvinnlig	 snowboardåkare	kan	 tänkas	ha	 lättare	att	uppvisa	 feminina	beteenden	 i	
jämförelse	 med	 en	 manlig,	 vilket	 innebär	 att	 det	 ökade	 antalet	 kvinnor	 inom	
snowboardsporten	kan	betraktas	som	en	förutsättning	för	att	kunna	förändra	den	
begränsande	maskulinitetsnormen	inom	sporten.	 
 
Metoddiskussion 
Vi	har	i	denna	studie	arbetat	utifrån	en	deduktiv	ansats.	Med	en	tematisk	analys	som	
verktyg	har	vi	kunnat	identifiera	och	analysera	mönster	inom	datamaterialet	(Braun	
&	Clarke,	2006).	Vi	har	i	vår	analys	haft	ett	socialkonstruktionistiskt	förhållningssätt	
eftersom	 vi	 strävat	 efter	 att	 teoretisera	 den	 sociokulturella	 kontexten	 och	 de	
strukturella	villkor	som	möjliggör	och	begränsar	individers	handlingsutrymme	och	
mot	bakgrund	av	den	kunskapen	begripliggöra	informanternas	identitetsskapande	
(Braun	&	Clarke,	2006).	Då	data	hade	kunnat	angripas	på	andra	sätt	bör	våra	fynd	
inte	betraktas	som	någon	absolut	sanning,	utan	som	en	beskrivning	av	hur	det	kan	
vara.	Utifrån	våra	fynd	och	tidigare	forskning	anser	vi	det	inte	vara	osannolikt	att	
identitetsskapandet	hos	kvinnor	i	minoritet	inom	andra	idrotter	än	snowboard	kan	
vara	komplext,	och	att	de	kan	tänkas	använda	sig	av	liknande	copingstrategier	som	
de	unga	kvinnorna	 i	denna	studie.	Eftersom	tidigare	studier	har	visat	att	mindre	
respektive	mer	erfarna	kvinnor	talar	om	sin	position	som	avvikande	på	olika	sätt	
(Powell	et	al.,	2009),	tänker	vi	oss	att	resultatet	inte	går	att	generalisera	till	äldre	
kvinnliga	snowboardåkare.	Då	tidigare	forskning	har	visat	att	femininitet	värderas	
lägre	 än	 maskulinitet	 inom	 idrott	 generellt	 (t.ex.	 Connell,	 1990;	 Messner,	 2002;	
McKay,	Messner	&	Sabo,	2000),	 tänker	vi	oss	att	villkoren	 för	män	och	kvinnor	 i	
minoritet	 ser	 olika	 ut.	 Vi	menar	 att	 resultaten	 i	 denna	 studie	 därför	 inte	 går	 att	
generalisera	till	män	i	minoritet	i	andra	idrotter.			 
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Vi	menar	att	en	svaghet	med	studien	var	det	begränsade	utbudet	av	 informanter	
som	 gjorde	 att	 vi	 valde	 deltagare	 utifrån	 tillgänglighetsprincipen.	 Studiens	
informanter	intervjuades	samtliga	om	sin	gymnasietid,	då	informanterna	befunnit	
sig	i	en	övergångsperiod	mellan	barn	och	vuxen	som	kännetecknas	av	särskilt	aktivt	
identitetsskapande	(Tanti,	Stuka,	Halloran,	&	Foddy,	2011).	Vi	ser	informanternas	
ålder	 som	 en	 styrka,	 såväl	 som	 en	 potentiell	 svaghet.	 Vår	 upplevelse	 var	 att	
informanterna	talade	fritt	och	ocensurerat,	samtidigt	som	de	vid	ett	flertal	tillfällen	
påpekade	 att	 de	 inte	 hade	 tänkt	 på	 det	 vi	 frågade	 efter.	 Vi	 tänker	 oss	 att	 äldre	
kvinnor	 kunde	 ha	 haft	 en	 annan	 distans	 till	 sina	 upplevelser	 och	 därmed	 andra	
reflektioner	 än	de	 som	studien	 fångat,	 samtidigt	 som	en	 sådan	distans	 kunde	ha	
riskerat	att	medföra	svagare	minnesbilder	och	efterhandskonstruktioner.		 

Vi	upplevde	att	vi	inte	fann	tillräckligt	med	relevant	nordisk	litteratur	på	området	
för	att	svara	på	våra	frågeställningar,	vilket	ledde	till	att	studien	även	lutar	sig	mot	
utomeuropeisk	forskning.	Detta	kan	betraktas	som	en	svaghet	då	kultur	och	normer	
kan	 ses	 som	 enbart	 gällande	 för	 avgränsade	 sammanhang.	 Dock	 fann	 vi	 att	 den	
existerande	 nordiska	 forskningen	 väl	 överensstämde	 med	 den	 utomeuropeiska,	
vilket	 vi	 anser	 tyder	 på	 att	 snowboardkulturens	 uttryck	 tycks	 vara	 så	 gott	 som	
universella	och	i	vår	mening	därmed	legitimerar	de	referenser	vi	använt	oss	av.	I	
slutet	av	1990‐talet	ökade	kraven	på	åkarnas	disciplin	då	snowboard	började	närma	
sig	 mainstreamsporten	 och	 dess	 striktare	 tävlingsnormer	 (Heino,	 2000).	 Denna	
övergång	 till	 att	 bli	 en	 mer	 organiserad	 och	 konventionell	 sport	 ser	 vi	 som	 en	
tänkbar	förklaring	till	varför	majoriteten	studier	som	vi	funnit	hjälpsamma	skrevs	
innan	denna	övergång.	Andelen	snowboardåkare	i	Sverige	har	minskat	sedan	1997	
(SLAO,	 1998,	 refererat	 i	 Bäckström,	 2005),	 vilket	 vi	 menar	 skulle	 kunna	 spegla	
forskares	potentiellt	minskade	intresse	för	fenomenet.	Vissa	studier	kan	med	tanke	
på	publiceringsdatum	anses	vara	inaktuella,	vilket	kan	betraktas	som	en	svaghet	i	
vår	studie.	Likt	vårt	resonemang	kring	de	nordiska	kontra	utomeuropeiska	studier	
som	vi	använt	oss	av	i	vår	teoretiska	bakgrund,	menar	vi	att	det	i	samtliga	studier	vi	
tagit	 del	 av	 finns	 en	 konsensus	 kring	 snowboardkulturen	 och	 dess	 påverkan	 på	
snowboardåkarna,	vilket	kan	motivera	varför	vi	valt	att	använda	oss	av	dem.			 

Fortsatt	forskning 
Vi	menar	att	ett	första	steg	mot	att	förändra	kulturen	är	att	synliggöra	vilka	normer	
som	 finns,	 och	 vilka	 konsekvenser	de	kan	 få	 för	 individerna	 i	 den.	Då	 vi	 i	 denna	
studie	tolkat	informanternas	identitetsskapande	som	kvinnor	och	snowboardåkare	
som	problematiskt,	efterfrågar	vi	 fortsatt	 forskning	på	kvinnor	som	utövar	 idrott	
inom	vilka	den	rådande	kulturen	präglas	av	normer	för	maskulinitet.	Vår	hypotes	är	
att	 identitetsskapande	 och	 idrottsutövande	 kan	 vara	 problematiskt	 för	 kvinnor	
inom	idrotter	där	maskulinitet	är	normen,	och	förväntar	oss	därmed	resultat	i	linje	
med	 våra.	 Vi	 skulle	 gärna	 se	 kvantitativa	 studier	 som	 undersöker	 stress‐	 och	
ångestnivåer	hos	unga	kvinnliga	utövare	i	mansdominerade	idrottskulturer,	då	vår	
hypotes	är	att	deras	position	som	kvinnor	och	därmed	avvikande	från	normen	kan	
påverka	deras	psykiska	hälsa.	Framtida	forskning	bör	inte	heller	avgränsas	till	den	
åldersgrupp	 som	 undersökts	 i	 denna	 studie.	 Tidigare	 forskning	 på	 kvinnliga	
ingenjörer	 har	 visat	 att	 de	mer	 etablerade	 kvinnorna	 såg	 färre	 fördelar	med	 att	
befinna	sig	i	en	mansdominerad	kultur,	jämfört	med	sina	mindre	erfarna	kollegor	
(Powell	et	al.	2009).	Vi	tänker	oss	att	äldre	snowboardåkande	kvinnor	kan	ha	andra	
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upplevelser	av	sitt	idrottsutövande	och	identitetsskapande	än	yngre	kvinnor,	vilket	
därför	vore	intressant	att	undersöka.	Vi	tänker	oss	vidare	att	identitetsskapande	och	
användandet	 av	 copingstrategier	 är	 en	 process,	 och	 att	 det	 vore	 intressant	med	
longitudinella	studier	på	idrottande	kvinnors	upplevelser	av	att	befinna	sig	i	mans‐
dominerade	kulturer.	I	linje	med	ovan	nämnda	tidigare	forskning	är	vår	hypotes	att	
kvinnor	som	spenderat	mer	tid	i	en	mansdominerad	kultur	ser	färre	fördelar	med	
att	vara	i	minoritet.		
	
Den	 dominerande	 maskulinitetsnormen	 inom	 snowboardgruppen	 påverkar	
givetvis	också	de	unga	männen	som	befinner	sig	i	den,	då	deras	handlingsutrymme	
begränsas	 i	 och	 med	 att	 alternativa	 maskuliniteter	 marginaliseras.	 Våra	 fråge‐
ställningar	har	inte	handlat	om	männens	upplevelser	och	identitetsskapande,	men	
vi	ser	gärna	att	framtida	forskning	berör	även	denna	grupp.	Vår	hypotes	är	att	män	
som	 inte	 utövar	 stereotyp	 maskulinitet	 upplever	 sitt	 identitetsskapande	 och	
idrottsutövande	 som	 problematiskt,	 vilket	 indikeras	 av	 tidigare	 forskning	 (t.ex.	
Andreasson,	2007;	Tischler	&	McCaughtry,	 2011).	Maskuliniteten	 som	premieras	
inom	idrottsvärlden	kan	begränsa	män	gällande	att	uttrycka	känslor,	såsom	kärlek	
eller	 rädsla.	 Uppvisande	 av	 mer	 stereotypt	 feminina	 känslouttryck	 kan	 göra	 att	
individen	avviker	från	normen	och	framstår	som	feminin	eller	omanlig	(Andreasson,	
2007).	 Kanhända	 läsaren	 finner	 innehållet	 i	 denna	 uppsats	 något	 ensidigt;	
snowboardkulturen	 och	 tillvaron	 inom	 snowboardgruppen	 målas	 upp	 som	 en	
ogästvänlig	plats	för	kvinnor,	och	konkreta	tips	på	förändringar	och	förbättringar	
nämns	inte.	Frågeställningarna	för	denna	uppsats	inkluderar	inte	åtgärdsförslag,	på	
grund	 av	 begränsningar	 gällande	 både	 tid	 och	 utrymme.	 Vi	 fann	 det	 även	
problematiskt	att	föreslå	lösning	på	ett	problem	som	vi	upplevde	att	informanterna	
inte	själva	benämnde	som	ett	problem.	Vi	skulle	glädjas	åt	att	 framtida	 forskning	
undersöker	 möjligheter	 till	 och	 effekter	 av	 olika	 åtgärdsförslag	 för	 att	 främja	
kvinnors	 deltagande	 på	 lika	 villkor	 i	 idrotter	 vilka	 idag	 präglas	 av	 normer	 för	
maskulinitet.		
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Bilaga	1.	Intervjuguide	
 

 
Teman	
	

Följdfrågor

1. Jag	som	tjej	och	snowboardåkare		
Hur	kommer	det	sig	att	du	valde	snowboard	
som	individuellt	val?		
	
Hur	viktig	är	snowboardåkningen	för	dig?	
	
Vilka	mål	har	du	med	din	snowboardåkning?	
Varför	är	det	viktigt	för	dig?			
	
Vad	innebär	det	att	vara	tjej	för	dig?	
	
Finns	det	några	fördelar	med	att	vara	tjej	och	
åka	snowboard?		
	
Finns	det	några	nackdelar	med	att	vara	tjej	och	
åka	snowboard?		
	
Hur	upplever	du	att	de	andra	på	gymnasiet	ser	
på	dig	som	går	snowboardprogrammet?		
	
	

	
	
	
	
	
	
Tävlar	du?	Varför/	varför	inte?	
	
	
Vad	är	typiskt	tjejigt	enligt	dig?	
	
Hur	påverkar	det	dig?	
	
	
Hur	påverkar	det	dig?		
	
	
Är	det	någon	skillnad	på	hur	killar	och	tjejer	
ser	på	dig,	tycker	du?	Hur	påverkar	det	dig?	
Tror	du	det	är	någon	skillnad	på	hur	de	ser	på	
tjejer	och	killar	på	programmet?	Hur	påverkar	
det	dig?	

2. Ideal‐	snowboardåkaren	
Vad	gör	dem	som	du	tycker	är	duktiga	på	
utbildningen?		
	
Tycker	du	att	du	är	duktig	på	att	åka	
snowboard?	Utveckla.		
	
Varför	tror	du	att	fler	killar	än	tjejer	som	har	
snowboard	som	individuellt	val?		
	
Sverige	har	just	nu	inget	damlandslag	i	snow‐
board	och	i	snowboardfilmer	och	‐	magasin	
visas	fler	killar	än	tjejer	som	åkare.	Upplever	du	
att	det	har	påverkat	dig	på	något	sätt?			
	
Under	det	senaste	året	har	två	händelser	blivit	
uppmärksammade	i	media.	En	landslagsåkare	
som	nu	är	utesluten	lade	ut	bilder	från	när	han	
var	på	strippklubb	och	på	hans	blogg	lägger	han	
ut	bilder	på	halvnakna	tjejer.	I	höstas	arrange‐
rades	en	snowboardtävling	i	Österrike,	där	
åkarnas	namn	presenterades	på	två	nakna	
kvinnokroppar.		
	
Är	det	här	något	ni	pratat	om	i	
snowboardgruppen?		
	

	
	
	
	
Vem	jämför	du	dig	med?	Ser	du	dig	själv	som	
en	typisk	snowboardåkare?	
	
Vad	tycker	du	om	det?		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Vad	sägs	då?	Vad	tycker	du	om	detta?	Har	det	
påverkat	dig	på	något	sätt?				
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Intervjuguide, forts.
	
					3.			Gruppkultur		
I	alla	grupper	finns	det	vissa	sätt	att	vara	på	
som	gör	att	man	blir	mer	eller	mindre	populär.		
Vad	behöver	man	göra	för	att	vara	populär	i	
gruppen?	Vad	gör	de	som	är	mindre	populära?	
	
När	ni	är	i	backen	och	ska	göra	någon	typ	av	
övning:	Vem	åker	först?		
	
	
När	man	tillhör	en	grupp	har	man	oftast	någon	
typ	av	roll.	Bland	andra	grupper	tillhör	ju	du	
både	din	klass	och	snowboardgruppen.	Hur	
upplever	du	att	dina	roller	skiljer	sig	åt	i	de	
olika	sammanhangen?		
	
	

	
ex.	kläder,	åkning,	jargong,	vissa	beteenden,	
kön.		
	
	
	
	
Händer	det	att	du	åker	först?	Varför	tror	du	
att	det	är	så?	Vad	tycker	du	om	det?	Hur	
påverkar	det	dig?		
	
	
Är	det	något	som	du	känner	att	du	inte	kan	
göra	i	snowboardgruppen?	Ex.	på	roller:	
Klassens	clown,	en	som	observerar	mer,	en	
som	klasskompisar	gärna	pluggar	med	eller	
en	som	andra	vänder	sig	till	vid	problem.	

	

4. 	Tjejer	och	killar	
Hur	är	tjejerna	i	snowboardgruppen?	
	
Hur	är	killarna	i	snowboardgruppen?	
	
Om	du	vore	mer	som	killarna,	hur	skulle	det	
bli?		
	
Vilka	får	mer	uppmärksamhet	av	lärarna:	
killarna	eller	tjejerna?		
	
	
Upplever	du	att	det	ställs	lägre,	lika	eller	högre	
förväntningar	på	dig	än	på	killarna?		
	
Vilka	skillnader	ser	du	med	att	åka	med	tjejer	
och	killar?		
	

	
	
Kan	du	ge	något	konkret	exempel?	
	
Kan	du	ge	något	konkret	exempel?	
	
Hur	skulle	andra	se	på	dig	tror	du?	
	
På	vilket	sätt?	Vilka	får	uppmärksamhet	utan	
att	be	om	det?	Vad	tycker	du	om	det?	Ber	
tjejer	om	hjälp	eller	får	de	det	utan	att	fråga?		
	
Hur	tror	du	att	det	är	för	resten	av	tjejerna?	
Varför	tror	du	att	det	är	så?		
	
Vad	beror	det	på?	Hur	påverkar	det	dig?			
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Bilaga	2.	Samtyckesformulär	
 
UMEÅ	UNIVERSITET	
Institutionen	för	psykologi	
90187	UMEÅ	
	
Hanna	Gustavsson	
Elin	Jakobsson	
	
SAMTYCKE	TILL	ATT	DELTA	I	STUDIE	
Det	övergripande	syftet	med	denna	studie	är	att	undersöka	gymnasietjejers	
upplevelser	av	att	utöva	snowboard	i	en	mansdominerad	kontext,	med	fokus	på	
identitetsskapande.	Intervjun	kommer	att	ta	cirka	en	timme	och	du	kan	när	som	
helst	välja	att	avbryta	intervjun.		
	
Medverkan	är	helt	frivillig.	Vi	garanterar	att:	
	

1. Det	insamlade	materialet	kommer	att	anonymiseras,	d.v.s.	vem	som	sagt	
vad	kommer	inte	att	kunna	utläsas.	Det	du	sagt	kommer	endast	att	
användas	för	den	aktuella	studien.	
	

2. Psykologstudenterna,	deras	handledare	och	examinatorn	är	de	enda	som	
kan	ta	del	av	det	insamlade	materialet.	
	

3. Allt	material	förvaras	på	ett	säkert	sätt	så	att	ingen	utomstående	får	tillgång	
till	det.	

	
Jag	har	fått	muntlig	och	skriftlig	information,	förstått	informationen	
om	studien	och	jag	samtycker	till	att	delta.	

	
	
	
__________________________________________________________________	
Namnteckning	
	
	
	
__________________________________________________________________	
Namnförtydligande	
	
	
	
Vid	frågor	eller	för	att	ta	del	av	den	färdiga	uppsatsen,	vänligen	kontakta:	
haguxxxx@student.umu.se	eller	eljaxxxx@student.umu.se	 
 


