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Abstract 

For some time researcher has focused their interest on how women are being treated in sports and 

what impact it has on the development of the sports movement. Researchers in the field have tried to 

clarify where the problem lies, if it is gender or sex. Are the differences between the sexes caused by 

how society portrays women or because women and men are built for different purposes. This research 

paper studied how women in the sports of snowboarding and freeskiing perceived their possibilities to 

practice their own sports. Furthermore, the study tried to answer if the problems are originated from 

the culture of the sports, what the possibilities and opportunities women had to make “it” and what 

women think is the reason why there are so few female athletes in their sports. Seven women who on 

an international or national level have or had trained and competed in either snowboarding or 

freeskiing were interviewed for this study. The results indicated that the cultures in the sports are 

characterized by a large male influence. Before the women could entered in to the inner circle of the 

snowboarding and freeskiing culture it could be though for the female riders being surrounded by only 

male athletes. Furthermore, it was not strange if the women would get pestered with negative 

comments by the male rides. Finally, because women are built differently physiologically compared 

with men the riders expressed big concern about how the competitions never were set to their 

standards. Competing in Halfpipe, Big Air and Slopestyle with big jumps set to male standards are 

challenging for the women and putting their body at risk. Meanwhile, a majority of the women who 

had participated in women only competitions mentioned that it gives them a better opportunity to 

develop new tricks. In conclusion, maybe it isn’t the cultures fault that there are so few women in the 

sports, maybe there are just not enough opportunities for women who are interested in joining and to 

do so in an environment that supports women friendly courses. 
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Ordlista 
RF – Riksidrottsförbundet 

DF – Distriktsförbund  

SF - Specialidrottsförbund 

SM – Svenska Mästerskapen 

SBBF – Svenska Basketbollförbundet 

SFIF – Svenska Friidrottsförbundet 

SSF – Svenska Skidförbundet 

NK – AB Nordiska Kompaniet  

Kultur - Är en organisk livsyttring som föds, utvecklas, fulländas och dör inom nationer, folk och 

samhällsgrupper (NE, 2015). 

Kön – Hänvisar till kvinnor och mäns fysiska skillnader (Bäckström, 2005). 

Genus – Är det socialt konstruerade könet och används när skillnader ska förklaras som inte är 

ens fysiska mellan kvinnor och män (Bäckström, 2005). 

Jämställdhet – Att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter 

inom alla väsentliga områden i livet. Det gäller eget arbete och försörjning, inflytande i 

samhället, vård av hem och barn samt kroppslig integritet (RF, 2005). 

Snowboard – En brädsport där utövaren åker och tävlar på snö i bland annat grenarna Big Air, 

Halfpipe och Slopestyle. 

Freeskiing – En skidsport där utövaren tävlar och åker i bland annat grenarna Big Air, Halfpipe 

och Slopestyle. 

Big Air – En gren där utövaren åker på stora hopp, vilket resulterar i höga höjder och långa 

luftfärder. 

Halfpipe – En gren där utövaren åker i en U-formad bana och använder sidovallens kanter för 

att få fart och kunna göra trick i luften. 

Slopestyle – En gren där utövaren åker ett längre tävlingsåk och åket involverar flera av de 

element som finns i parken.   

Park – Ett område på en skidanläggning där det finns olika element att vara kreativ i, som olika 

byggda hopp och rails.  

Rail – Ett räcke eller rör som är till för att åka på. 

Kick – Eller uthopp (se figur 1). Den del av hela hoppet som åkaren använder för att ta luft. 

Utgår från transition till önskad vinkel där åkare lämnar uthoppet och flyger iväg (SSF, 2005). 

 

 

Figur 1 Förklaring vad en kick är.  

inrun 
kick 

transition 



6 

 

Idrotten är Sveriges största och levande folkrörelse. Över en halv miljon svenskar beräknas ha 

uppdrag inom idrotten på något sätt som tränare, funktionärer, ungdomsledare eller i 

styrelseuppdrag. RF är den organisation som håller ihop idrotten i Sverige och består av ungefär 

20 000 föreningar med olika idrotter som är organiserade i 70 specialidrottsförbund (RF, 

2010).  

Den organiserade idrotten i Sverige uppstod i slutet av 1800-talet och började främst inom 

medelklassen och militären, mestadels av män. Efter första världskriget får kvinnoidrotten sitt 

första genombrott och historiskt sett har män alltid uppmuntrats till att idrotta, medan kvinnor 

har fått kämpa för att kliva in på idrottsarenorna (RF, 2010). I en av de första avhandlingarna 

som behandlar idrott ur ett könsperspektiv myntade Olofsson (1989) uttrycket ”idrott är en 

aktivitet skapad av män för män” (Olofsson, 1989, s. 11). Med det menades att undersöka 

kvinnornas villkor inom idrotten.  

Genus är på många olika sätt intressant att studera som att manligt och kvinnligt inte är något 

givet, utan är en social konstruktion skapad av oss människor (Larsson, 2005). Svender (2012) 

fortsätter att beskriva genus som våra föreställningar om män respektive kvinnor i form av 

handlingar, intressen och specifika vanor. Hirdman (1993) menar att de föreställningar vi har 

om kvinnor och män utgör en grund för hur vi ordnar samhället. Män och kvinnor tränar och 

tävlar oftast var för sig, då de är uppdelat efter kön. Trots att det i ung ålder inte finns större 

fysiologiska skillnader av betydelse tävlar dem ändå var för sig.  

Inom idrottsrörelsen togs det fram en jämställdhetsplan för en strävan efter att kvinnor och 

mäns idrottande ska värderas och prioriteras likvärdigt (RF, 2005). Det övergripande målet för 

jämställdhetsarbetet är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter på alla nivåer och inom idrottens alla områden (Åström, 2011). 

Denna studie kommer belysa sporterna snowboard och freeskiing. Snowboard har sitt tidiga 

ursprung från vågsurfingen i Polynesien, vilket utvecklades till skateboarden i Kalifornien till att 

slutligen bli till hur snowboard ser ut idag (Bäckström, 2005). Freeskiing som är en relativt ung 

sport utvecklades för att skidåkarna ville ha något friare att hålla på med än den organiserade 

alpina skidåkningen (SFF, 2015). Bäckström (2005) beskriver att det finns tydliga kulturella 

uttryck inom brädsporterna och ses som en livsstil, vilket anspelar på en ungdomlig och 

rebellisk attityd. Thorpe (2010) fortsätter med att förklara att nybörjare kan uppleva den 

mansdominerade brädkulturerna som skräckinjagande att försöka bryta sig in i. Där åkaren 

värderas högre inom kulturen om den åker snabbt, tufft, hårt och vågar hoppa högst. 

Inom snowboard och freeskiing återkommer begreppet kultur. Själva begreppet har sitt 

ursprung från latinets cultura och betyder odling, vilket kan beskrivas som att en specifik grupp 

av människor odlar ett eget sätt att bete sig på. Att en grupp människor har språk, gester och 

symboler som bara kan förstås av gruppmedlemmarna är ett annat sätt att förstå vad begreppet 

kultur innebär (Fornäs, 1992).  

Den här studien är genomförd i samarbete med Svenska Skidförbundet. Snowboard och 

freeskiing är två relativt unga sporter och frågan kan ställas hur det ser ut idag inom sporterna? 

Vad är den egentliga orsaken till varför det är så få kvinnor som utövar någon av sporterna? Hur 

kommer det sig att det är få kvinnor som syns i parken och på tävlingar? Ligger problematiken i 

kulturen? Och hur står det egentligen till med jämställdheten?  

Behovet av denna studie motiveras i att det finns begränsad svensk forskning om problematiken 

med kvinnliga utövares förutsättningar inom idrott, speciellt inom snowboard och freeskiing. Ur 

ett idrottspedagogiskt perspektiv belyser studien hur snowboard och freeskiing utövare formas 

och fostras i sociala och kulturella sammanhang.  
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Syfte 
Syftet med denna studie är att närmare undersöka kvinnors upplevda möjligheter av att utöva 

snowboard och freeskiing. 

Frågeställningar 

 Hur upplever kvinnorna att kulturen är inom snowboard och freeskiing? 

 Vad upplever kvinnorna att det finns för begränsningar och möjligheter för dem att 

utöva snowboard och freeskiing?  

 Vad tror kvinnorna att det beror på att det är så få kvinnor som utövar snowboard och 

freeskiing? 

Bakgrund och Tidigare forskning  
Det här avsnittet börja med en genomgång av snowboardens och freeskiingens historia. Här 

presenteras också hur kvinnliga ledare i samhället har influerat hur idrotten behandlar 

jämställdhet och slutligen avslutas avsnittet med en djupdykning i vad kultur är och hur 

kulturen ser ut för män och kvinnor inom sporterna. 

Den första registrerade idrottsföreningen i Sverige var som simförening och bildades i Uppsala 

1796, men det var inte förrän 1900-talets början som boomen för föreningslivet kom. Samtidigt 

skulle det dröja tills under mellankrigstiden innan kvinnliga idrottsföreningar uppkom 

(Olofsson, 1989). När senaste statistikrapporten från RF kom ut 2013 fanns det 2,8 miljoner 

medlemmar i idrottsföreningar, 42 procent kvinnor och 58 procent män. Fotboll och friidrott 

hade totalt flest antal medlemmar och skidförbundet på en niondeplats. Ridsport, konståkning, 

gymnastik, friidrott och volleyboll hade högst andel kvinnliga medlemmar i sina respektive 

förbund. Att åka skidor och snowboard hamnade på en niondeplats över de populäraste 

motions- och idrottsaktiviteterna för barn och ungdomar. Hela skidförbundet hade 143 000 

medlemmar var av 40 procent var kvinnor. Utvecklingen hade gått från ett fåtal kvinnliga 

utövare, till att ha 1,2 miljoner idrottsutövare (RF, 2013). 

Uppkomsten av snowboard och freeskiing 
Att åka snowboard på snö ner för ett berg har sitt ursprung från alla brädsporters anfader, 

vågsurfingen. I den polynesiska övärlden byggdes surfingbrädor för att kunna ta del av glädjen 

och det roliga i att fånga en våg. Det var sedan i Kalifornien under efterkrigstiden som 

vågsurfingens kända subkultur formades, myten om det avslappnande livet odlades fram. När 

surfbrädan blev mindre och fick hjul i form av skateboarden följde även frihetsidealet och den 

avslappnande attityden med upp på land. På grund av Sveriges klimat och skyddande kuster 

med skärgårdar har inte surfsporten på hemmaplan fått så stort genomslag. På 1960-talet fanns 

det ett fåtal skateboardbrädor att köpa på bland annat NK i Stockholm, men skateboardens 

riktiga genomslagskraft kom i slutet på 1970-talet (Bäckström, 2005).  

Snowboard har också sitt ursprung från USA och den första brädan byggdes ihop av två skidor 

på 1960-talet. Sporten kom till Sverige på 1980-talet och marknadsfördes till de 

skateboardåkare som under vintern inte ville gå och vänta på våren. I början såldes också 

snowboardbrädorna på NK, tips gavs av tidningsskriften Uppåt väggarna hur man kunde bygga 

en egen gjord av björkplywood. Med tiden kom snowboarden så som den ser ut idag även till 

Sverige. 1988 bildades Svenska Snowboardförbundet och SM hölls för första gången i Hassela, 

snowboard hade då integrerats in i den svenska organiserade idrotten. Samtidigt som 

majoriteten av snowboardåkare idag åker utan att tillhöra en förening (Bäckström, 2005).  

Freeskiing som den ser ut idag föddes under 1990-talet av puckelpiståkare som ville bort från 

den regeltyngda skidåkningen och tog inspiration från den fria snowboardsporten. Freeskiing är 

ett samlingsnamn för grenarna Big Air, Halfpipe och Slopestyle. På tävlingar bedömer domarna 
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inte bara utförandet och svårighetsgraden på trick, utan även åkarens villighet till risktagande. 

Freeskiing är ”att lista ut vad som går att göra och helst aldrig gjorts förut, både vad gäller 

utförande och nivå” (SSF, 2015).  

Freeskiing är en ung sport och är den yngsta grenen inom Svenska Skidförbundet. Från början 

tillhörde freeskiing en del av puckelpist och det var inte förrän mellan år 2012-2013 som det 

blev en egen gren i Svenska Skidförbundet. Till säsongen 2014-2015 gjordes förändringar inom 

organisationen, det ledde till att snowboard och freeskiing fick en gemensam sportchef. Första 

tävling anordnades 2002 med bara SM i Big Air och det inte förrän SM i Åre 2012 som samtliga 

grenar fanns med (M. Ferry, muntlig kommunikation, 8 juni 2015). 

Utöver att snowboard och freeskiing består av samma tävlingsgrenar har man även samma 

organisation med en gemensam sportchef. Det finns även andra likheter med att de lockar yngre 

utövare som är intresserade av en mer fri form av utförsåkning som till stor del går ut på att 

hoppa, åka på rail och bara ha roligt tillsammans (M.Ferry, muntlig kommunikation, 8 juni 

2015). När det i studien skrivs om snowboardkultur  innefattar det även freeskiingkultur på 

grund av att sporterna är så lika. 

Kvinnliga ledare i samhället  
Författarna Cederberg och Olofsson (1995) ställde sig frågan om det faktiskt enbart är kvinnor 

som kan ansvara för kvinnors intressen. De förklarar att den överrepresentationen som finns av 

män på ledarroller i samhället beror på att de som sitter på beslutsfattande positioner föredrar 

personer som liknar dem själva. När de som redan sitter på maktpositioner är män, resulterar 

det i att de anställer, befordrar och uppmuntrar andra män. I slutändan får det effekten att de få 

kvinnor som lyckas bryta barriären och kliva in på männens domän får rätta sig efter de aktuella 

spelreglerna och tvingas ta till ett manligt beteende. Genom att tona ner sina kvinnliga drag och 

börjar påminna om männen till beteende slutar kvinnorna vara kvinnor. 

Cederberg och Olofsson (1995) menade att problemet måste lösas genom att få bort fokus från 

att framgångsrika kvinnliga ledare framställs som manhaftiga. Att bete sig som en man har 

kvinnorna fått acceptera för att bli godkända in i den mansdominerade makthavarvärlden. 

Författarna menar att det måste bli en förändring i traditioner och kulturer inom företaget samt 

bland de manliga normer, vanor och tankesätt som de byggs av. Detta genom att göra ändringar 

i den mansanpassade struktur och policydokumenten som återfinns inom organisationer.  

För att förklara varför kvinnor har svårare att nå de allra högsta positionerna inom 

organisationer finns begreppet glastaket. Glastaket är ett osynligt tak som kvinnor stöter på när 

de ska börja sin karriärsklättring. Det osynliga hindret grundar sig inte på den individuella 

kvinnas bristande kompetens eller egenskaper utan bara på grund av att hon är kvinna. 

Glastaket som fenomen finns i alla olika organisationer på alla olika nivåer (Cederberg & 

Olofsson, 1995).   

Smith och Smiths (1994) menar på att kvinnor tycker om att arbeta för andra kvinnor. De 

föreslår att det inte borde finnas ett manligt eller kvinnligt sätt att leda på, utan bara ett sätt som 

resulterat i att gruppens medlemmar kan förbättra sina svagheter och i slutändan maximera 

sina styrkor för att uppnå en effektivare arbetsplats. För att nå upp till den önskade visionen 

borde den kvinnliga ledarstilen uppmuntras och med det menat att den manliga inte ska 

försvinna utan bara balaseras tillsammans med den kvinnliga.  

Jämställd idrott 
Kvinnor har efterkrigstiden gått från att det bara fanns ett fåtal kvinnliga idrottsföreningar i 

Sverige till att av alla som utövar idrott idag är 40 procent kvinnor. Första steget i att få en 

jämställd idrott gjordes på Riksidrottsmötet 1977 där en handlingsplan togs fram som fick 

namnet Idrott tillsammans på samma villkor, för kvinnor och män, flickor och pojkar. Den 

baserades på att idrott dittills prioriterat männens idrottsverksamhet högre än kvinnornas 

(Olofsson, 1989). Utvecklingen fortsatte och år 1989 ersattes den av Idrottens jämställdhetsplan 
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för 90-talet. Den bestod av tydliga mål, insatser och aktiviteter för att nå önskade resultat, men 

framförallt fokuserade handlingsplanen på att få in fler kvinnor i de beslutsfattande 

organisationerna, så kallade 50/50 principen (Åström, 2011).  

Utvärderingen av 1989 års jämställdhetsplan, visade att inga av de uppsatta målen hade 

uppnåtts. Det ledde till att RF på årsmötet 1995 ändrade i sina stadgar och i normalstadgarna 

för DF. Stadgeändringarna antogs så att kvinnor också skulle finnas representerade på 

beslutsfattande positioner inom idrotten. Inför RF:s årsstämma 2005 antogs en ny 

jämställdhetsplan, Idrottens jämställdhetsplan (Åström, 2011). I den definierar RF jämställd 

idrott som att ”flickor och pojkar, kvinnor och män inom idrottsrörelsen ska ha samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter och ska dela inflytande och ansvar” (RF, 2005, s. 4). RF 

uttrycker att deras övergripande mål i jämställdhetsarbetet är att ”kvinnor och män ska ha 

samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden” (RF, 

2005, s. 10). Ett återkommande tema i jämställdhetsplanen är vikten av att alla som idrottar ska 

få samma möjligheter. Samma möjligheter att kunna utöva sin valda idrott, samma möjlighet till 

att kunna tävla efter ens egna förutsättningar, samma möjlighet till att resurser fördelas rättvist 

så det individuella idrottandet prioriteras. RF tror att om jämställdhetsplanen följs kommer en 

utvecklande idrottsmiljö att skapas för både kvinnor och män (RF, 2005). 2011 gjordes en ny 

utvärdering av jämställdhetplanen (Åström, 2011) och som ett resultat antogs på RF-stämman 

2011 nya delmål för att lättare kunna nå upp till jämställhetsmålen. Fram till RF-stämman 2017 

ska följande delmål uppnås: kvinnor eller män ska uppgå till minst 40 procent i alla beslutande 

och rådgivande organ, på högre befattningar som generalsekreterare, förbundschef, sport-

/utbildnings-/utvecklingschef och bland tränare i barn- och ungdomsverksamheten, 

riksidrottsgymnasier (RIG), nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) och SF:s 

landslagsverksamhet (RF, 2011).  

RF:s jämställdhetsarbete återkommer även i idéprogrammet Idrotten Vill (2009). Dokumentet 

beskriver idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund, samt tar upp hur idrott för barn, 

ungdomar och vuxna ska bedrivas. Under sektionen om jämställdhet förklara RF att båda könen 

är lika viktiga för idrotten och att resurser ska fördelas rättvist. Men idéprogrammet beskriver 

också att på grund av de fysiska skillnader som finns mellan könen, kan det finnas skäl till att 

inom vissa idrotter skilja könen åt tävlingsmässigt (RF, 2009). Inom friidrotten har grenen 

häcklöpning delats upp att kvinnorna springer 100 meter med 83,8 cm höga häckar, medan 

männen springer 110 meter med 106,7 cm höga häckar (SFIF, 2015). Även inom basket finns det 

en skillnad, då männen spelar med storlek 7 på basketbollen medan kvinnorna spelar med en 

storlek 6 (SBBF, 2015).  

Om det förekommer manlig och kvinnlig uppdelning av tävlingar måste beslutsfattarna 

fortfarande se till att det är idrotten som prioriteras och värdesätts på ett likvärdigt sätt mellan 

könen. Samt att det ska finnas lika möjligheter för alla att utöva idrott (RF, 2009).  

Kvinnligt och manligt inom idrotten 
Elofssons (1996, citerad i RF 2003, s. 20) forskning handlar om vilka värden barn och 

ungdomar söker inom idrotten. Det som framkommer oavsett kön och ålder är att få uppleva 

gemenskap, att ha kul och att få träna är det väsentliga i idrotten, det som är mindre viktigt är 

att vinna. Men det finns ändå skillnader mellan könen. Flickor tycker att de sociala värdena är 

viktigare, medan pojkar har en viss tendens till att lägga större vikt på tävling och prestation.  

Det skiljer sig inte bara bland barn och ungdomar, vuxnas förhållningssätt till sitt eget 

idrottande skiljer sig också åt mellan könen. Männens förhållningssätt har generellt en 

individualistiskprägel, där det inom idrotten gäller att nå så högt upp som möjligt på 

rankinglistor. Kvinnornas förhållningssätt kommer ur det kollektiva, att alla ska känna 

samhörighet och det är den sociala gemenskapen som värderas högst (Åström, 1995, citerad i 

RF 2003, s. 17). 
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Svender (2012) menar i sin avhandling att männen gynnas inom idrotten och att kvinnors 

villkor inom idrotten ska vara detsamma som männens och tvärtom. Ändå framställs kvinnor 

som förlorare gällande träningstider och sponsorer. Den generella bilden av de 

mansdominerade som hockey och boxning (RF, 2013) och de könsjämna som basketboll och 

simning (RF, 2013). Svender (2012) beskriver att idrotterna påvisar att de manliga utövarna har 

bättre förutsättningar än de kvinnliga. Förklaringen till det menar Svender beror på att det är 

den manliga normen som råder, där mannen redan finns på idrottsarenan och att kvinnorna 

just har klivit in. Det är däremot inte kvinnorna som är problemet, utan att idrottsföreningarna 

inte har anpassat sin verksamhet så att den gynnar de kvinnliga idrottarna. 

Att männen sitter på de beslutsfattande positionerna medför att kvinnorna missgynnas i den 

statliga och kommunala bidragsfördelningen. Det beror på att kvinnor ofta väljer 

idrottsaktiviteter som de kan återfinna i sin närmiljö, vilket tillgodoser att de kan vara flexibla 

och hantera andra sociala sysslor. Det medför att kvinnorna inte deltar lika mycket som män 

inom den organiserade idrotten, vilket i slutändan resulterar i att kvinnorna inte konkurrerar 

om de pengar som finns att fördela ut till idrotten. För att bidragen ska fördelas rättvis mellan 

könen måste de som finansierar idrotten vara lyhörda för kvinnors behov och se över vilka 

aktiviteter de faktiskt utför och inte bara förlita sig på den traditionella organiserade idrotten 

med de manliga värderingarna som den bygger på (Åström, 1995, citerad i RF 2003, s. 17). 

Blomdahl och Elofsson (1996) utförde en undersökning om de fritidssatsningar som gjorts om 

den offentliga sektorn i Stockholm stad ser till kvinnornas motionsbehov. Kvinnorna utnyttjade 

endast 34 procent (männen 64 procent) av de anläggningar som fanns och av föreningsbidraget 

på 31 miljoner kronor fick kvinnorna endast ta del av cirka 35 procent av totalbeloppet. 

Slutsatsen blev att de idrottande kvinnorna i Stockholm stad hade missgynnats. 

Redan 1995 uppmärksammade Cederberg och Olofsson (1995) att ett hinder för kvinnor att 

kunna få tillträde till coachuppdrag och göra karriär inom idrotten var bland annat avsaknaden 

av kvinnliga förebilder. Svender (2012) menade 17 år senare att det fortfarande är viktigt för 

tjejer att ha kvinnliga förebilder. Kvinnliga ledare kan vara framgångsrikt för idrottsföreningar 

som vill locka fler tjejer till verksamheten. En kvinna sitter på kunskaper om att vara just kvinna 

och dem går inte att byta ut mot en mans kvalifikationer, utan är bunden till själva 

”kvinnligheten”. 

Olofssons (1997) studie med kvinnliga elitidrottare som varit guldmedaljörer på EM, VM eller 

OS visade att speciellt två olika områden i deras karriärer hade varit problematiska. Det första 

var att kvinnorna upplevde att landslagets resurser gick till de manliga utövarna och att de 

kvinnliga idrottarna har haft det svårare ekonomiskt än de manliga. Att alla träningar var 

upplagda för männen som sedan kvinnorna fick ta del av, istället för att ha haft träningsupplägg 

anpassat för kvinnor upplevdes som det andra problemområdet.  

Att skapa en kultur 
Fornäs (1992) menar att kulturer för olika grupper tillsammans, men det även är kulturer som 

skiljer grupperna åt. Värderingar, världsbilder, tankeformer och gemensamma vanor för en 

tidsepok, en grupp eller ett samhälle används för att förklara begreppet kultur. 

Inom olika kulturer kommunicerar medlemmarna med varandra genom att det finns 

gemensamma tecken, symboler och uttryck. För att de symbolerna ska få mening för 

medlemmarna inom kulturen måste den som tolkar budskapet förstå koppling till den som bär 

på budskapet. Våra föreställningar av vad orden snowboard eller freeskiing betyder, färgas av 

våra tankar eftersom vi inte kan strikt skilja på bara det språkliga och våra förutfattade 

meningar om orden. Om det inte skulle finnas en specifik kultur kopplat till ordet uppfattas 

ordet bara som ett ord, men symbolen kan tillskrivs mening om den förbinds med någonting 

annat (Fornäs, 1992). Exempel inom snowboard och freeskiing precis innan åkaren skjuter ifrån 

hoppet åker den upp på kicken, för en åkare som tillbringar mycket tid i parken så är ordet kick 
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självklart. För en person som aldrig har varit i kontakt med kulturen kan ordet istället betyda att 

åkaren har blivit avskedad från sitt arbete. 

Den specifika kulturens stil, språk och symboler kan bara förstås i gemenskap med de tankar, 

värderingar och livsvillkor som utspelas inom kulturen. En person som är medlem i en kultur 

kan ha uppfattningen om att individen själv har valt en speciell stil, men valet har egentligen 

gjorts tillsammans med kollektivet både medvetet och omedvetet. En kulturs stil föds genom de 

forna stilarna av alla medlemmar blandat med hur meningsskapande de individuella stilarna 

uppfattas av kollektivet. Resultatet blir att individerna inom kulturen inte medvetet har kontroll 

över sin egen stil (Fornäs, 1992).  

Brädkulturer 
Av de snowboardåkare som tillhör den innersta kretsen i snowboardkulturen finns det en 

specifik hierarki som bestäms utefter hur ens fysiska förmåga är, hur äkta man är, ens attityd 

och engagemang till åkandet, ens utrustning och vilka kläder man har på sig. Det går inte att 

köpa sig in i den innersta kretsen i snowboardkulturen och de som åker någon gång ibland har 

lägre status inom kulturen än de som lever och andas sporten. Det är just den specifika 

inställningen till ens åkande som bestämmer ens plats i kulturens hierarki och inte ens kön. 

Många av de kvinnor som tillhör snowboardkulturens elit delar samma värderingar som killarna 

i samma krets (Thorpe, 2007).  

Bäckström och Isaksson (2014) menar att det finns en stereotyp föreställning om vad det 

innebär att åka skateboard och att de föreställningarna hänger ihop med hur man då är som 

person. Bilden i media visar ofta en våghalsig person som älskar friheten, vilket gör att den 

stereotypa skateboardåkare skiljer sig från stereotypen av en allmän idrottare. På grund av att 

det är betydligt fler män än kvinnor som åker skateboard blir den typiska bilden av en 

skateboardåkare därför en man. 

Maskulinitet inom snowboardkulturen 
Thorpe (2010) har genom sin forskning försökt förstå de uttryck för maskuliniteten som finns 

inom snowboardkulturen och hur männens liknande personligheter reflekteras tillbaka på hur 

kvinnorna inom kulturen behandlas. Författaren påpekar att det normativa inom 

snowboardkulturen är ett maskulint handlingssätt. Det manliga beteendet har delats upp i fyra 

kategorier: Grommets, Fratriarchal, The ”Real” Men och The Old Guys där tre av kategorierna 

representerar tre olika stadier som männen är i livet.  

Grommets har ingen svensk översättning, men uttrycket inkluderar pojkar som är i sina tidiga 

tonår eller precis innan och som är aktiva inom brädsporten. De pojkarna tenderar att se sin 

åkning som blodigt allvar och det är i detta forum som de konstruera en typisk ”snowboard 

identitet”. Många Grommets har ännu inte upplevt eller förstått de fulla konsekvenserna av en 

skada och de upplevs ofta orädda av de äldre åkarna. De äldre åkarna ser det ofta som sitt 

ansvar att rätta till Grommets beteende både på berget och utanför, så att de inte blir för kaxiga 

för sitt eget bästa. Grommets söker konstant acceptans hos sina kamrater och försöker att bevisa 

vad de går för hos de äldre åkarna. De ger endast lite uppmärksamhet till de kvinnliga åkarna 

(Thorpe, 2010). 

Nästa steg för pojkarna är att kliva in i Fratriarchal, där medlemmar generellt är killar i de sena 

tonåren tills de sena tjugoåren. Uttrycket Fratriarchal är en utveckling av det engelska ordet 

Fraternity (ungefärligt översatt till broderskap, samfund, brödraskap etc.) och vad som 

karaktäriserar denna grupp är att killarna försöker att uppnå en typ av übermanlighet. Killarna 

som befinner sig i Fratriarchal tävlar om prestige genom att visa på sina fysiska skickligheter, 

mod och villigheten i att åka. Den konstanta tävlingen om prestige leder till att killarna inom 

denna grupp har en vårdslös relation till sin kropp med lite sömn, många sexuella relationer, 

mycket snabbmat och en överkonsumtion av alkohol. De har även en osund syn på deras egna 

liv, då antal brutna ben i kroppen är en coolhetsfaktor då skador är sådant man får leva med. De 

kvinnor som inte åker bräda, men ändå rör sig i dessa kretsar behandlas som objekt och att 
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förlöjliga dem är snarare normen än någonting konstigt. Allt görs för att upprätthålla de band 

som finns inom broderskapet. För att kvinnliga åkare ska ha en chans att vistas i Fratriarchal 

kretsar måste hon uppvisa samma egenskaper som killarna och acceptera hur killarna 

behandlar andra tjejer (Thorpe, 2010). 

De män som Thorpe (2010) klassar som The ”Real” Men (De ”Riktiga” Männen) är de som inte 

tillbringar sin tid i skidsystem, utan håller på med så kallad Big Mountain (Stora Berg) 

skidåkning. Det är fortfarande en exklusiv aktivitet för några få och de aktiva männen har oftare 

styvare brädor att åka med, är muskulösare och längre än den genomsnittliga åkaren. 

Den sista kategorin är The Old Guys (De mogna männen) och de är killar som har brutit sig ur 

från Fratriarchal på grund av att de har fått andra sociala ansvar så som giftermål, barn, lån 

eller ett fast jobb. Genom att göra sig fri från broderskapet och få andra erfarenheter så ändras 

även deras synsätt på hur man som kille ska uppföra sig inom snowboardkulturen, vilket 

resulterar i att bevisa sin manlighet och snowboardens betydelse inte blir lika viktigt längre. 

Med det nya sättet att uppleva snowboardåkningen på uppstår förändringar i förut solklara 

snowboardvärderingar. Killarna blir försiktigare med att utsätta sig själva för risker, de är 

försiktigare mot sina kroppar, de blir mer individualistiska och det ses inte längre som ”coolt” 

att trycka ner och förmjuka kvinnor (Thorpe, 2010). 

Kvinnor inom brädkulturerna 
Att bryta barriärer som kvinna i en mansdominerad kultur som Cederberg och Olofsson (1995) 

beskriver pågår det arbetet inom brädkulturen också. Thorpe (2007) menar att om kvinnor får 

synas på snowboardscenen och få sponsoravtal och tävla bidrar till att nästa generations 

kvinnliga snowboardåkare får förebilder som de kan se upp till och ta efter. Däremot kan det 

uppstå problematik av att sätta sina förebilder på ett piedestal. Ofta är åkarna inte lämpade att 

vara förebilder på grund av sina unga åldrar, deras omogenhet och att de är involverade i icke 

accepterade aktiviteter som tidiga avhopp från skolan och uppmuntran till intag av alkohol och 

droger. De professionella snowboardåkarna borde enbart beundras för deras otroliga fysiska 

färdigheter och inte vad de gör eller hur de beter sig inom kulturen. 

Författarna Bäckström och Isaksson (2014) beskriva hur skateboardåkare talar om förebilder 

och idoler, där dem väljer att skilja på de olika begreppen. Det som framkommer är att en 

förebild ska vara schysst, uppmuntrande och hjälpsam. Förebilden ska gärna kunna hjälpa till 

att visa eller ge tips om hur rörelser och trick kan göras. Till skillnad från idolen som syns i 

media. Idolen inspirerar på avstånd, medan förebilden finns där som en pedagogisk hjälp. 

Författarna drar slutsatsen att idoler inte nödvändigtvis behöver vara förebilder. 

När företag som tillverkar snowboardbrädor började marknadsföra brädor speciellt för kvinnor, 

togs ett stort steg i rätt riktning för att bryta den manliga barriären. Att det finns specifika 

brädor som bara är för kvinnor betyder att tillverkarna uppmärksammar att kvinnor och män är 

fysiologiskt olika. Kvinnor har generellt mindre fötter, väger mindre och har en smalare 

ställning på brädan än männen. Med en anpassad bräda kan kvinnorna få ut sin maximala 

potential i sin åkning (Thorpe, 2007).  

Att tillverkarna gör en snowboard bara för kvinnor betyder inte att det är jämställt inom 

snowboardkulturen. De brädor som kvinnorna åker på är ofta vita med söta motiv i 

pastellfärger, medan de manliga brädorna har eld, blixtar och krigsmotiv i mörka färger som 

svart, blått och grönt för att visa på deras djärvhet och mod i backen (Thorpe, 2007).  

När de första kvinnorna började tävla skapades starka band mellan åkarna, vilket har fungerat 

som ett speciellt nätverk där sammanhållning och enighet har varit ett viktigt inslag. Med en 

ökad konkurrens inom snowboardkulturen, där målet är att vinna medaljer har gjort att en 

individualistisk miljö uppmuntras. Konkurrenskraften och individualismen har börjat förstöra 

den gemenskapskänslan som de barriärbrytande kvinnorna skapade till fördel för 

kvinnokollektivet (Thorpe, 2007).   
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Kvinnornas insteg på tävlingsscenen för snowboard har gett dem samma möjligheter som 

männen. Under Olympiska Spelen 1998 i Nagano var snowboard den enda sport som inte 

skiljde männen och kvinnorna åt. I grenen halfpipe använde kvinnorna samma utrustning, 

samma bana, blev bedömda på samma kriterier och försökte sig på liknande trick som männen. 

Men då kvinnor och män är fysiskt olika och har olika förutsättningar, gör att om 

snowboardtävlingar är designad efter männens fysiska förutsättningar bidrar det egentligen 

bara till att kvinnor marginaliseras. Att tävlingsarrangörer inte låter kvinnor tävla i ett event, 

utan ursäktar sig att det är för kvinnornas eget bästa, bidrar till att det är männens fysiska 

förmågor som prioriteras (Thorpe, 2007).  

Thorpe (2007) beskriver två olika bilder av kvinnliga snowboardåkare. Den första bilden visar 

det otroliga arbetet som de tidiga kvinnorna gjorde för att bryta den manliga dominansen inom 

sporten om de möjligheter som kvinnor fått av att åkarna syns i media. Den andra bilden som 

visas är att det egentligen bara är begränsade framsteg som har åstadkommits. Kvinnornas 

positioner inom branschen marginaliserats av de makthavande männen och deras åsikter tas 

aldrig riktigt i beaktning. Den slutsats som kan dras av de olika bilderna är att den första bilden 

fokuserar på resultatet av enskilda kvinnor, medan den andra bilden fokuserar på 

förändringarna av genusrelationer och strukturer.  Genom att förena dessa två helt olika 

bilderna över de kvinnliga åkarna, kontextualiseras verkligheten. 

Metod 
Resultatet i studien baseras på sju semistrukturerade kvalitativa intervjuer med unga kvinnor 

mellan 17-30 år som utövar snowboard och freeskiing. Studien genomfördes mellan april och 

juni 2015, varav intervjuerna genomfördes under april. I följande avsnitt beskrivs hur studien 

har planerats och genomförts. 

Val av intervju som metod 
Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelser av sporterna snowboard och 

freeskiing. På grund av att det är så få kvinnor inom sporterna snowboard och freeskiing har 

intervju som metod valts. Gratton och Jones (2010) menar att en kvantitativ enkätstudie inte 

hade gett tillräckligt med svar för att studien skulle få hög reliabilitet. En kvantitativ enkätstudie 

hade inte kvinnorna getts tillräckligt med utrymme att kunna förklara deras egna erfarenheter 

och viktig data hade gått förlorad med förbestämda svarsalternativ. Intervju som metod ger 

respondenten chans att genom deras egna erfarenheter förklara ett fenomen och ger mer 

utrymme att djupare gå in på ämnet. En semi-strukturerad intervju valdes för att ställa 

relevanta följdfrågor och att under intervjun kunna ändra frågeordningen till respondenterna 

(Gratton & Jones, 2010).  

Fördelarna med intervju som metod är att oväntad data kan dyka upp. Respondenterna kan föra 

in forskaren på områden som inte var uppenbara inför datainsamlingen, vilket kan leda till att 

ny kunskap om beteenden eller attityder avslöjas (Gratton & Jones, 2010). Genom att intervjua 

personer inom de specifika kulturerna för snowboard och freeskiing kan de olika kvinnornas 

erfarenheter ge nya perspektiv som forskningen inte tidigare beskrivit. 

Nackdelarna med intervju som metod är att det oftast kräver mer resurser än enkäter, både i tid 

och pengar (Gratton & Jones, 2010). Med hänsyn till att metoden är mer resurskrävande och 

urvalsgruppen var bosatta i hela Sverige gjordes alla utom en intervju över telefon. Nackdelen 

med telefonintervjuer beskriver Gratton och Jones (2010) att det inte är lika lätt att skapa tillit 

till personen som blir intervjuad och att hålla ett flöde i konversationen blir svårare då stora 

delar av ett samtal är den icke verbala kommunikationen som genom en telefonintervju inte går 

att ta del av. 
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Urval 
För att rekrytera deltagare till studien, kontaktades sportchefen för snowboard och freeskiing på 

Svenska skidförbundet samt lärare på gymnasieskolor för att få kontaktuppgifter till kvinnor 

utifrån våra urvalskriterier. När vi fått förslag till lämpliga deltagare, kontaktades dessa via e-

post och telefon för information om studien. 

De kvinnor som medverkar i studien har utövat snowboard eller freeskiing en längre tid samt 

tävlar eller har tävlat i sporterna. Eftersom de har åkt länge ansåg vi att deltagarna lättare skulle 

kunna återge sina egna upplevelser och erfarenheter och att det där med skulle ge en rättvisare 

bild av snowboard och freekiing. Åldersfördelningen för kvinnorna var 17-30 år. Av praktiska 

skäl gjordes ingen avgränsning geografiskt eller åldersmässigt, då det få kvinnor som utövar 

snowboard och freeskiing. 

Några av de intervjuade kvinnorna går eller har gått på ett gymnasium där eleverna kan åka 

snowboard eller freeskiing på skoltid. De utbildningarna kallas Nationellt godkänd 

idrottsutbildning (NIU) eller Riksidrottsgymnasium (RIG). De erbjuder en elitmiljö i 

kombination med studier och vänder sig till ungdomar som vill kombinera elitidrott med studier 

(Svensk Idrott, 2015).  

Genomförande och Datainsamling 
Gratton och Jones (2010) rekommenderar att utforma en intervjuguide i förväg. Det ökar 

chanserna att intervjuerna får en högre reliabilitet, då intervjuarna kan ställa samma frågor om 

intervjuerna görs av olika forskare. Att börja med enkla frågor, som egentligen inte behöver vara 

relevanta för studien, är till för att den som blir intervjuad ska känna sig bekväm, avslappnad 

och få en tillit för den som intervjuar (Gratton & Jones, 2010). 

En strukturerad intervjuguide, baserad på tidigare forskning, utformades för att intervjua 

snowboard- och freeskiingkvinnorna. Intervjuguiden tillät oss att ställa relevanta följdfrågor 

eller att utelämna någon av frågorna. Den började med några lättare bakgrundsfrågor och 

fortsatte med 26 frågor som behandlade kvinnornas upplevelser om kulturen, vad det finns för 

begränsningar och möjligheter. Frågor ställdes även om vad kvinnorna trodde kunde vara 

orsaken till att det finns så få kvinnor inom sporterna (se bilaga 2). Gratton och Jones (2012) 

menar att fördelen med att gruppera de frågor som handlar om samma ämne tillsammans är att 

det skapas ett flyt i intervjun, samt att den som intervjuar på så sätt kan undvika att intervjun 

blir hackig genom att hoppa fram och tillbaka mellan ämnen.  

Alla intervjuer gjordes tillsammans av båda forskarna och intervjufrågorna var uppdelade i 

förväg. Om en potentiell följfråga uppkom fanns det utrymme att ställa den. Beroende på 

riktningen i samtalen kunde frågeordningen ändras så att ett bättre samtalsflöde uppstod. Det 

kunde göras eftersom forskarna var pålästa och visste vilka frågor intervjuguiden innehöll. Sex 

av intervjuerna gjordes via telefon och den sista utfördes på ett café. Alla intervjuer spelades in 

med hjälp av digital utrustning av båda forskarna för att säkerhetsställa att data inte gick 

förlorad. Samtalen spelades även in för att ordagrant kunna transkriberas i efterhand och 

sparades även på en extern webbportal så att båda forskarna kunde ta del av det inspelade 

materialet.  

Databearbetning 
Första steget i databearbetningen var att transkribera intervjuerna i sin helhet. Arbetet delades 

upp så att en av författarna transkriberade fyra intervjuer och den andra transkriberade tre. 

Totalt blev det 60 sidor utskrivet transkriberat material. För att få ut det viktigaste ur 

transkriberingarna användes meningskoncentrering som analysmetod. Kvale (1997) beskriver 

meningskoncentrering som ett sätt att ta långa uttalanden och få dem mer kortfattade, där det 

viktigaste sammanfattas med några ord. 

De transkriberade intervjuerna bearbetades en i taget, fråga för fråga. Den ena forskaren läste 

svaret högt på en fråga och den andra antecknade det som stod ut i svaret. Därefter diskuterades 
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det fram om båda forskarna hade uppfattat samma. De mest relevanta citaten för studiens 

frågeställningar och syfte valdes ut och ströks under. I kanten på utskriftsmaterialet 

sammanfattades citatet ner till ett eller några ord som beskrev det centrala i uttalandet, där 

citaten även fick tilldelat en färg. Färgerna baserades på frågeställningarna och en färg för övrig 

information. Bearbetningen gjordes för att få en god överblick över materialet och för att lättare 

kunde bearbetas. På så sätt kunde 60 sidor transkriberingar sammanfattas ner till sju sidor med 

citat. 

Intervjusvaren sammanställdes under tre teman som baserades på frågeställningarna. De tre 

teman fick namnen kultur, begränsningar och möjligheter samt varför så få kvinnor. 

Under meningskoncentreringen började det dyka upp återkommande svar under samma fråga 

från olika respondenter, vilket resulterade i att de sammanfattades i gemensamma nyckelord. 

Under temat Kultur skapades nyckelorden: klädstil, personlighet, känsla, adrenalin, god 

stämning/glädje, gemenskap, att vara tjej, frihet/livsstil, natur och mål. Under det andra temat 

Begränsningar och möjligheter skapades nyckelorden: begränsningar, egen drivkraft, 

tjejtävlingar/camps/event, externt stöd (familj, förbund, tränare), manligt introducerande, 

tillgång till en backe, samma möjligheter, manligt/kvinnligt, manlig behandling, åka med bara 

tjejer och ta för sig i. Under det sista temat skapades: Varför så få kvinnor återfinns 

nyckelorden: attityder, extremsport, tävling, önsketävling, marknadsföring, locka fler och 

förebilder. 

Många av nyckelorden behandlar samma ämne, vilket medförde att de 28 nyckelorden 

kategoriserades i 10 olika underteman. För att kunna strukturera upp och presentera 

resultatdelen i rapporten bättre skapades en tabell (se tabell 1). Under temat Kultur skapades 

följande underteman: Den typiska snowboard- och freeskiing åkaren, den fria livsstilen, den goa 

gemenskapen och att vara tjej inom kulturen. Under andra temat Begränsningar och 

möjligheter skapades följande underteman: Att vara kvinna i en mansdominerad sport, hur jag 

kommit dit jag är idag och att ta plats. I det sista temat Varför så få kvinnor skapades följande 

underteman: En förutfattad mening, anpassning av tävlingar och tjejers plats i media.  
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Tabell 1 Här exemplifieras hur bearbetningen och meningskoncentreringen har genomförts 

Teman Nyckelord Underteman 

Kultur 

1. Klädstil, personlighet 

2. Känsla, adrenalin, 

frihet/livsstil, natur 

3. God stämning/glädje, 

gemenskap, mål 

4. Att vara tjej 

1. Den typiska snowboard- 

och freeskiing åkaren 

2. Den fria livsstilen 

3. Den goa gemenskapen 

4. Att vara tjej inom kulturen 

Begränsningar och 

möjligheter 

1. Begränsningar, manlig 

behandling, manligt/kvinnligt 

2. Externt stöd, manligt 

introducerande, samma 

möjligheter, tillgång till 

backe, 

tjejtävlingar/camps/event, 

egen drivkraft  

3. Ta för sig i backen, åka med 

bara tjejer 

1. Att vara kvinna i en 

mansdominerad sport 

2. Hur jag kommit dit jag är 

idag 

3. Att ta plats 

Varför så få kvinnor 

1. Extremsport, attityder 

2. Tävlingar, önsketävlingar 

3. Marknadsföring, locka fler, 

förebilder 

1. En förutfattad mening 

2. Anpassning av tävlingar 

3. Tjejers plats i media 

Forskningsetiska principer 
Studien följer Vetenskapsrådets forskningsetiskaprinciper (Vetenskapsrådet, 2002) som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om studiens allmänna syfte. 

Information ska även ges om att deltagandet i studien är frivilligt och att den insamlade data 

inte ska användas till något annat än för studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Det 

tillgodosågs genom att deltagarna fick ta del av ett informationsbrev (bilaga 1) som i första hand 

innehöll information om studiens syfte, att det insamlade materialet skulle anonymiseras och 

att det när som helst kunde avbryta intervjun om de kände sig obekväma.  

Samtyckeskravet ska se till att deltagarna i studien själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan. Om personen skulle välja att avbryta intervjun kommer den data inte att användas 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet tillgodosågs genom deltagarna i studien fick ta del av 

informationsbrevet (bilaga 1). Vilket även följdes upp med en muntlig förfrågan innan intervjun 

började, för att se till att informationsbrevet uppfattades korrekt.  

Konfidentialitetskravet innebär att personerna som ingår i studien ska ges förtroende att deras 

personuppgifter ska förbli konfidentiella av forskarna. Deras identitet ska av forskarna hållas 

hemliga så att ingen utomstående person kan identifiera dem (Vetenskapsrådet, 2002). Det 

säkerhetsställdes genom att berätta för deltagarna om att de skulle förbli anonyma. Endast 

medarbetarna i studien skulle ta del av det inspelade och transkriberade materialet. Då det är få 

kvinnor som utövar snowboard och freeskiing i Sverige, vilket gör studien till viss del känslig 

och det skulle kunna vara enkelt att identifiera deltagarna i studien. Därför har kvinnorna som 

har intervjuats tilldelats andra namn: Matilda 17 år, Anna 17 år, Kajsa, 19 år, Greta, 23 år, Brita, 

25 år, Hedvig, 29 år och Kelly, 30 år. 
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Nyttjandekravet innebär att insamlad data endast får användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet tillgodosågs genom att kvinnorna informerades om 

att den insamlade materialet om dem endast skulle användas till forskningens ändamål och inte 

säljas vidare för kommersiellt bruk.  

Resultat  
Resultatet bygger på sju intervjuer med tjejer och kvinnor i åldrarna 17 år till 30 år gamla som 

håller på med snowboard eller freeskiing. Data som uppkom under intervjuerna kommer att 

presenteras utifrån frågeställningarna och dess tillhörande underteman: Kultur, Begränsningar 

och möjligheter samt Varför så få kvinnor.  

Kultur  
Under temat samlas det som kvinnorna har tagit upp som kännetecknar kulturen inom 

snowboard och freeskiing. Eftersom kulturbegreppet är svårt att förklara och kan ha många 

betydelser kommer kultur i detta stycke handla om kvinnors upplevelser av den. Vad det 

innebär för kvinnorna själva att åka snowboard eller freeskiing och det är givetvis olika 

beroende på vem som tillfrågas. Det finns dock några punkter som återkommer när kvinnorna 

beskriver utövarna, känslan av att åka, gemenskapen och hur det är att vara kvinna inom 

kulturen. Resultatet presenteras i följande underteman: Den typiska snowboard- eller 

freeskiingåkaren, Den fria livsstilen, En go gemenskap och Att vara tjej på snö. 

Den typiska snowboard- eller freeskiingåkaren  

Det är tydligt att det finns en viss typ av kultur inom snowboard och freeskiing. Inom denna 

kultur, finns det ett par punkter som ska förklaras för att lättare förstå kulturen som kvinnorna 

beskriver. När kvinnorna får beskriva en typisk snowboard eller freeskiingåkare, framkommer 

några gemensamma personlighetsdrag. En typisk person som åker snowboard eller freeskiing 

beskrivs som självständig, har en bra attityd, är framåt och social. Något som tas upp av de 

flesta är dock att personer som åker snowboard eller freeskiing är en person som vågar stå ut på 

något sätt och en av kvinnorna beskriver att det är bäst att man har en bra attityd mot andra i 

backen:  

Men just det här att folk är peppande när dem åker i backen, det är ingen som har en dålig 

attityd när man är i backen liksom. Om man är oskön, då är man oskön. Då är det ingen 

som vill vara med en (Anna, 17).  

Ordet peppande återkommer från alla av kvinnorna. Det tycker att det är viktigt att man ska 

peppa och tagga varandra när man är i backen. Man ska även gärna inte bry sig om vad andra 

tycker och tänker utan våga göra sin grej och bara ha kul.  

Frågan har ställts om det finns någon speciell klädstil inom sporterna som skulle gå att känna 

igen eller beskriva. Kvinnorna hade olika uppfattningar om vad exakt det är som kännetecknar 

klädstilen och det är därför svårt att hitta någon gemensam nämnare.  

Åsikterna går lite isär mellan kvinnorna när de berättar om klädstilen, men några av dem 

nämner är att det gärna får vara ”baggy”, ”retrokläder”, ”hoodies” och speciella märken på 

kläderna. En av kvinnorna berättar att hon ofta kan känna igen en person som åker freeskiing 

på stan. Just för att de bär kläder med speciella märken förklarar hon. En annan kvinna berättar 

vad hon tycker kännetecknar stilen Om man verkligen går på stan och tänker att man ska hitta 

någon som jag vet brukar åka skidor eller snowboard, då är det nog skjorta och keps alltså 

(Kajsa, 19). Det är därför inte helt enkelt att beskriva i detalj vad det är för kläder som man bär, 

men det är en viss stil. En stil som beskrivs som avslappnad och härlig, som gärna inte ska se 

särskilt genomtänkt ut. Fastän man egentligen är medveten om vad det är man har för kläder på 

sig. En av kvinnorna beskriver klädseln som: För det ska som se ut som man inte har tänkt så 

mycket på hur man ser ut, men det är så jävla genomtänkt (Brita, 25). 
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Den fria livsstilen 

Det finns en medvetenhet hos kvinnorna att livet de lever kan ses som en livsstil. En livsstil som 

innebär att de alla åker snowboard eller freeskiing och att de lägger ner stor del av sin tid på det. 

Utifrån kvinnornas upplevelser av att utöva någon av sporterna märks det fort att det inte är en 

vanlig traditionell idrott de ägnar sig åt, det är något mer än så. Det är en känsla, som uppfattas 

som en frihet, som för tjejerna är svår att kunna sätta ord på. Inte sällan nämns ordet adrenalin, 

ett ständigt sökande av att hitta adrenalinkickar. Adrenalinkickarna de får när dem just har 

klarat av någonting de har övat på, tillexempel ett nytt trick.  

Några av kvinnorna berättar att de har åkt alpint när de var yngre men att dem lockades till 

antingen snowboard eller freeskiing med tiden. Just för att det verkade mer fritt och roligare. En 

av kvinnorna beskriver tiden då hon åkte alpint, men att hon aldrig riktigt fastnade för det. 

Delvis för att hon inte tyckte om att en tränare skulle säga åt henne vad hon skulle göra. Då 

ledsnade hon och testade på att åka snowboard istället: Jag hade sett folk som åkte snowboard 

och tyckte att det verkar ju mer nice, för att det verkar mer fritt (Hedvig, 29). Hon var inte 

ensam med att ha åkt alpint från början, detta beskriver även en av de andra kvinnorna, Jag höll 

på med alpin och älskar att åka skidor, men sen tyckte jag det var mycket roligare att hoppa 

bredvid backen (Greta, 23). Att snowboard och freeskiing var mer fritt och det verkade roligare 

än att åka portar och att förhålla sig till de regler som fanns inom den organiserade alpina 

idrotten lockade kvinnorna till att börja med snowboard eller freeskiing istället. Frihetskänslan 

poängteras av flertalet kvinnor som en viktig del i utövandet, vilket en kvinna ger uttryck för: 

För att det liksom är så fritt och man får göra som man vill och man får göra det som man 

tycker är kul (Brita, 25). 

Att åka snowboard eller freeskiing innebär en viss känsla. En känsla som kvinnorna talar om är 

frihetskänslan. Det bästa med att åka är att det går att vara kreativ, det finns inga gränser. Att 

kunna ta med sin snowboard eller sina skidor och hitta saker att åka på vars som helst. Bortom 

regler och ingen som berättar vad man ska göra, eller inte göra. Det är återkommande hos några 

av kvinnorna, de vill inte ha någon som säger åt dem vad de ska göra, då tappar det lite av 

glädjen och lusten till sporten. En av kvinnorna beskriver en bra dag i backen: En bra dag på 

fjället, man kanske får en sådan bra dag per säsong, men då känns det som att man skulle 

kunna dö dagen efter (Hedvig, 29).  

Många nämner att snowboard och freeskiing är en större delen av deras liv och att de inte vet 

vad dem skulle göra utan det. Inte bara själva känslan av att åka spelar roll för upplevelsen, utan 

även omgivningen har betydelse för att upplevelsen ska bli perfekt. Att få vara ute i naturen och 

göra vad man vill, eller att bara få ta del av vad naturen har att göra. Själva upplevelsen på 

berget, i den krispiga kylan eller en solig dag då det är ”slushigt” i backen. Det beskrivs väldigt 

fint av kvinnorna och det märks att det är känslan av att åka tillsammans med naturens element 

som avgör den perfekta dagen i backen. Jag vill bara ta del av naturen, det är allt för mig 

(Kajsa, 19 år). 

Den goa gemenskapen 

Gemenskap är ett centralt begrepp som betonas. Att åka snowboard och freeskiing är en social 

aktivitet, även fast man åker själv, gör man det oftast i grupp tillsammans med sina kompisar. I 

backen är stämningen god, alla är härliga mot varandra och det är en plats där man kan umgås 

med personer som älskar samma sak som en själv. Uppmuntrande kommentarer när någon 

sätter ett trick nämner majoriteten som viktigt och att man ska vara peppande: Folk är 

peppande när dem åker i backen, det är ingen som har en dålig attityd (Anna, 17).  

När vi frågar kvinnorna vad de har för mål med sin åkning, är det främsta målet att ha så kul 

som möjligt. Det är också återkommande, att glädjen till sporterna är en av anledningarna till 

varför dem faktiskt utövar snowboard eller freeskiing. Kelly lyfter fram glädjen och 

gemenskapen Alla kommer från olika ställen med olika bakgrund, det är glädjen till 

snowboard som gör en lika. Att åka utan prestige, glädjen till sporten och gemenskapen är unik 
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för snowboard och freeskiing: Alla som håller på är verkligen glada och det spelar ingen roll 

vilken nivå man är på (Greta, 23). 

Att vara tjej inom kulturen 

Kvinnorna har fått presentera sina åsikter om hur det är att vara kvinna inom kulturen. När 

dem berättar sina tankar och upplevelser är det här som det börjar framkomma att det kan 

finnas en skillnad mellan killar och tjejer. En skillnad som nödvändigtvis inte behöver vara 

dålig. Det tjejerna berättar följer ändå ett gemensamt mönster. De upplever det som positivt och 

unikt att vara tjej inom snowboard och freeskiing. Samt att killarna som åker ger dem ännu mer 

pepp, just för att de är tjejer som åker och att det inte är så många som gör det.  

Kelly berättar om hennes upplevelse av att vara tjej: Det spelar ingen roll vad man tränat på, 

tränar man på någonting man inte kan och försöker, då får man så himla mycket pepp från 

andra killar och anat folk i sitt umgänge bara för att man försöker. Det poängterar även fler 

tjejer under samtalen, att killarna är extra taggade och peppande när tjejer åker.  

I stort sett tycker jag faktiskt att det är en positiv grej att vara tjej. För att det är ändå 

många som ger en lite extra pepp för att man är tjej. Det jobbiga är ju att man känner att 

man inte är kille (Brita, 25). 

Matilda 17 berättar om hur hon bryter könsnormer: Jag bryter ju könsnormerna när jag åker 

freeskiing, för det är inte många tjejer som åker freeskiing. Upplevelserna av att vara tjej tycks 

vara positivt för samtliga av tjejerna, däremot framkommer det ett par punkter som sticker ut 

från den glada bilden av snowboard och freeskiingåkning. Matilda fortsätter att berättar hur hon 

ibland kan tänka hur alla tittar konstigt på henne för att hon är tjej: Åh shit, alla tittar konstigt 

på mig. Men egentligen är det verkligen inte så. Egentligen är det helt tvärtom. En av tjejerna 

berättar hur det kan vara när man kommer till en backe som man aldrig varit i  

Det kan vara lätt när man kommer till en backe som man aldrig varit på förr och så är det 

ett lite överkaxigt gäng som står där och så är man tjej och då blir det liksom lätt att, du 

som tjej, du har ingenting att göra här. Du har ingenting att leverera (Kajsa, 19). 

Begränsningar och möjligheter 
Under temat har tjejernas upplevda möjligheter och begränsningar för dem att utöva snowboard 

och freeskiing samlats. För att förstå vad det är som krävs för att lyckas med sporterna och vilka 

hinder som kan uppstå på vägen dit. I temat har det sammanfattats i följande underteman: Att 

inte vara kille, Hur jag kommit dit jag är idag och Att ta plats. 

Att vara kvinna i en mansdominerad sport 

När tjejerna får frågan ifall dem upplever att det finns några begränsningar att utöva snowboard 

och freeskiing framkommer det tydligt att den fysiska skillnaden mellan könen har stor 

betydelse. Exempelvis är tjejer generellt sett är lättare än killar. Fördelen av att vara tung, 

eftersom tyngden hjälper dem att få högre fart i hoppen: 

Man har ju lite problem att man är liten och inte får någon fart, så det kan ju vara ett 

problem att tävla på samma hopp som killarna. Med farten att vi ibland inte kommer över, 

vilket resulterar i att många tjejer skadar sig och det är ju lite tråkigt (Kelly, 30).  

En av tjejerna gör en jämförelse mellan henne och en pojke på 8 år Visst kan man bli duktig, 

men det kommer alltid vara en åtta-årig kille som är lika bra eller bättre. Och det är inte lika 

lätt att vara nöjd över sin prestation då (Brita, 25). Tjejerna uttrycker att det är svårt att få fart 

i hoppen och att dem är byggda för att man ska vara lite tyngre. Ännu en tjej poängterar att 

tjejer inte är lika starka som killar Våra muskler är inte lika starka och våra ligament är lite 

svagare, då det finns ju en större risk för oss tjejer att hålla på med sporten (Greta, 23).  

De tjejer som går på gymnasiet upplever att lärare gärna favoriserar killar och berättar att det 

kan vara svårt för tjejer att kliva in i en mansdominerad sport och att det var ensamt när de 

började Killar favoriseras av lärare när man söker in på olika gymnasium eller kanske ska bli 
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uttagen till något (Anna, 17). Att killarna valdes före tjejerna betonas också av en annan tjej: Vi 

har haft det nu på skolan att dem har åkt iväg med två rikstränare på världscup, och det är 

från skid- och snowboardsidan, men dem har aldrig frågat tjejerna ifall som vill vara med, 

enbart killarna (Kajsa, 19). I intervjuerna blir det tydligt att tjejerna upplever att det finns en 

fysisk skillnad mellan könen och att det gör det svårare för tjejer att komma upp i samma fart 

och risken att missa landningen ökar. De menar samtidigt att killar redan är före, och att det är 

svårt att komma upp i samma nivå som killarna. 

När tjejerna fick svara på hur de behandlades av de manliga åkarna. Då svarar samtliga av 

tjejerna att de behandlas bra Dem är ju positiva oftast, men det är ju klart att det finns ju alltid 

några som inte så peppande. Men om man tänker till det stora hela så tycker jag att alla är 

positiva och peppar en (Matilda, 17). Även Greta upplever att hon behandlas bra av killarna:  

När man väl är inne i det så är det inget konstigt liksom och man blir behandlad som vem 

som helst annan och killarna är lika peppade på mig som någon annan grabb liksom om 

inte mer peppande bara för att det äntligen är någon tjej som är där och åker (Greta, 23).  

Två av tjejerna beskriver att det har sett lite olika ut under åren, men att det har blivit bättre. En 

av tjejerna berättar att när hon började tävla kunde hon få frågor av killarna ”vad gör du här?” 

och förklarar att det kunde vara killar från hennes skola, men att hon idag upplever att det är 

väldigt bra Nu åker vi alla tillsammans. Vi kör tävlingar tillsammans, vi planerar allting, vi 

åker dit fram och tillbaka. I backen så hejar vi på varandra (Kajsa, 19). Att det har varierat lite, 

påpekar också en av tjejerna då hon berättar att mentaliteten är helt annan, än när hon var 16 

år. 

 Det är en helt annan mentalitet när man är 30, det är mycket mer värme och folk. Det är 

inte så mycket vad man gör längre, utan det är mer att man bara tycker det är kul att vara 

ute och åka. Medan när jag var 16-17 och gick på gymnasiet, då var det en liten annan 

attityd mot tjejer. Då var det lite tuffare, killar skulle inte umgås med tjejer och tjejer skulle 

inte åka snowboard (Hedvig, 29). 

Hur jag kom dit jag är idag 

Tjejerna fick frågan ifall de haft något externt stöd och om det funnits personer som är eller har 

varit betydelsefulla för tjejerna och bidragit till att dem kunnat ta sig dit dem är idag inom 

snowboard och freeskiing. Majoriteten av tjejerna har haft en bror eller en killkompis som har 

introducerat dem till sporten. En av tjejerna berättar att hennes killkompisar höll på med skidor 

och då följde hon med och dem började bygga egna hopp och på den vägen var det som allt 

började. En liknande berättelse gav en av de andra tjejerna Jag har växt upp med en storebror 

som tog in mig i den här världen (Anna, 17). Några av tjejerna nämner hur viktigt det varit för 

dem att kunna läsa på ett NIU eller RIG. Gymnasietiden har gjort det möjligt för dem att ha 

tillgång till en backe och kunna åka mycket. I intervjuerna blir det tydligt att det som är viktigast 

för att kunna ta sig dit man vill är den egna drivkraften. Jag har bara alltid haft en jäkligt stark 

vilja till att åka skidor (Greta, 23). Det betonar även Kajsa:  

Jag gick inte på snowboardskola eller någonting, utan det var att jag tyckte det var kul, 

det var liksom en utmaning. Jag fortsatte och tillslut blev det att jag åkte varje dag efter 

skolan till backen, på egen hand med bussen och försökte lära mig att åka (Kajsa, 19). 

En av tjejerna berättar att hon av sina föräldrar aldrig har blivit ”runt skjutsad” och förklarar att 

hon fick ta sig dit hon skulle på egen hand: Så jag skötte det ju själv på ett sätt, men dem har 

alltid stöttat (Hedvig, 29). Det blir tydligt utifrån tjejernas uttalande att den egna viljan kommer 

i slutändan ha störst betydelse för själva utövandet. 

Några av tjejerna nämnde under samtalen att tjejtävlingar, tjejevents och camps för bara tjejer 

sågs som en möjlighet att det kunde locka fler tjejer till sporterna och att det kan vara lättare att 

testa på parken när det bara är tjejer med och åker Man måste visa att det är okej för tjejer att 

vara i parken också och jag tror att det är så sjukt många som skulle tycka det är otroligt 
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roligt (Greta, 23). Dem menar att det är en möjlighet för tjejer att utöva snowboard och 

freeskiing med sådana typer av tävlingar, camps och event: Det finns ju skitmycket bra tjejevent 

där det är på ett skönt sätt att vi bara är tjejer (Brita, 25). 

Att ta plats 

Greta menar att det spelar ingen roll ifall du är tjej eller kille. Det har mer att göra med hur 

länge man har åkt: När jag åker med vissa tjejer i Sverige, så kan jag tycka att dem är lite 

återhållsamma. Kanske lite mer än killarna är. Men man finner även det här hos killarna, när 

dem är i utvecklingsstadiet. Tjejernas upplevelser av hur mycket man tar för sig i backen går 

isär, då några menar att det är tydligt att killar tar mer plats än vad tjejer gör Det är inte så 

självklart att ta den platsen som en kille gör (Brita, 25). Det poängterar även Anna: Dem kan ju 

ta för sig på ett sätt liksom, dem kan åka snabbare ner för backen, ta railsen i högre fart. Det 

tycks också ha att göra med hur man själv är som person. Att det inte har med könet att göra hur 

mycket plats man tar i backen lyfts fram av Kajsa, hon berättar:  

Det är inte alls på grund av könet, utan det är ju beroende på hur många man är och hur 

grupperande det är. Vi har ju verkligen lärt oss att tar man inte för sig och står man inte 

på sig för sin egen skull så händer det ju ingenting (Kajsa, 19). 

Greta berättar att: Det är ju exakt lika enkelt för tjejer att ta sig ut i backen och börja köra 

(Greta, 23), vilket de andra tjejerna också har lyft fram. Det var den första reaktionen, men det 

framkommer ändå att det inte är så. Några menade på att det är uppenbart att det inte lika 

självklart för tjejer att ta för sig för sig som killar, eftersom det är så få tjejer som utövar någon 

av sporterna.  

Hur ser det då verkligheten ut i backen? Tar killar och tjejer för sig lika mycket? När tjejerna blir 

tillfrågade vilka som tar för sig mest blir det tydligt att killar kan ta för sig mer. Några av tjejerna 

menar också att det beror på hur länge man har åkt och att det faktiskt kan vara tvärtom, att 

killar inte tar lika mycket plats ifall dem åker med ett gäng tjejer.  

Har man åkt länge upplever jag att tjejer tar för sig lika mycket, dem är rutinerade och 

har åkt, tävlat och varit med och känner många, då tar dem lika mycket plats. Men är det 

någon som inte är riktigt lika självsäker eller en tjej som är lite ny i parken, då vågar dem 

inte ta lika mycket plats (Hedvig, 29).  

Brita berättar att det inte är lika självklart att ta plats som en kille gör. Hon tycker att det är 

jobbigt att ha alla ögon på sig vissa gånger och hon menar att det går som inte att ”krypa in i 

mängden”. Hon beskriver ett tillfälle i parken som Vill man köra, då visar man att man vill 

köra och sen så när det passar kör man. Och det är tjejer inte lika bra på, de är inte lika bra på 

det som killar. Medan en annan tjej menar att procentuellt sett, är det nog lika många killar som 

inte vågar ta för sig.  

Det är mer snack om att tjejer inte vågar ta för sig bland killar i parken. Men jag tror det 

är lika många killar som inte vågar hoppa i hoppen för det finns några duktiga killar som 

är i hoppen (Kelly, 30).  

När tjejerna får berätta hur det är när de åker med bara tjejer, svarar majoriteten att de blir 

extra peppade när dem åker och att det blir något speciellt Generellt sett, så är det roligare att 

åka med tjejer faktiskt. Men det får man ju inte göra så ofta (Matilda, 17). En av tjejerna 

berättar att många hon träffar blir enormt peppade av att åka med bara tjejer och menar att hon 

själv också blir det: Det blir något speciellt när man möts upp bara tjejer och man vill 

verkligen pusha sporten framåt (Greta, 23). Ett större grupptryck upplevs bland killarna än hos 

tjejerna: Jag åker hellre med bara tjejer än med bara killar. På något sätt upplever jag ett 

större grupptryck bland killar än hos tjejer (Anna, 17). En av tjejerna poängterar också att hon 

upplever att det är mer press hos killarna och förklarar att vissa tjejer vågar ta för sig mer, 

speciellt när hon åker med bara tjejer:  
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Många kan inte ta för sig så mycket när man är med killar för att det är så mycket att man 

måste bevisa någonting, så när vi bara är tjejer, då är det verkligen bara att släppa loss 

och ha så himla kul (Kajsa, 19). 

Varför så få kvinnor 
Under temat förklarar tjejerna vad de själva tror är orsaken till att det är så få tjejer som utövar 

och tävlar i någon av sporterna. Under intervjuerna blev tjejerna också tillfrågade vad de tror 

kan locka fler åkare till sporten. Resultatet har sammanfattats i följande underteman: En 

förutfattad mening, Att på bästa sätt hoppa för att missa landningen och Man borde tvinga 

tjejer att bara börja.  

En förutfattad mening 

Genom att fokusera studien på varför det är så få kvinnor inom snowboard och freeskiing, var 

avsikten att förstå tjejernas upplevelser av sporterna och vad de själva tror det beror på att det 

är så få som utövar sporterna. En av orsakerna som framkom var att det kan handla om att 

sporterna klassas som extremsporter och att de ofta relateras till att det är killar som håller på 

med dem. Tjejer uppfattar det som att det är en grabbgrej helt enkelt (Greta, 23). En av 

tjejerna menar att man som tjej redan blir uppfostrad som barn att vara mer försiktig och att 

snowboard eller freeskiing inte är det man lockas till: Just det här att tjejer blir tillsagda när 

dem är unga att bli försiktigare och då gör man nog inte en extremsport (Anna, 17). Hon 

menar att de fördomar som finns behöver man få bort. Brita betonar också bilden av att 

snowboard och freeskiing är extremsporter och att det helt enkelt är färre tjejer som håller på 

med det. Hon tror även att tjejer upplever mer rädsla: Rädsla är en starkare känsla hos tjejer 

än vad det är hos många killar. 

Att tjejerna tror att det finns fördomar om att det är en extremsport är tydligt. Dem beskriver 

också att dem tror det kan bero på att attityden kan verka hård och att det finns en förutfattad 

mening om att det är väldigt tuff stämning i backen Många har en förutfattad mening om att 

det är väldigt tuff stämning i backen eftersom man kanske ha mörka kläder och man har 

bandana över näsan så att man inte ser ut som man brukar (Greta, 23).  

Matilda menar att hon tror att för att få fler tjejer in i sporten, behöver man få bort alla 

fördomar Det är också såhär fördomar och det är typ mycket sådant man måste få bort först. 

Hon ger ett exempel, där hon jämför med en kille som skulle vilja börja dansa balett och menar 

att det inte är så vanligt. Och tror att det är lättare för tjejer att börja åka ifall de får börja med 

enbart tjejer.  Hedvig tror att det kan bero på att många tjejer inte vågar visa att dem är dåliga: 

Man är ju dålig i början, så är det ju för alla. Det är ingen som kan åka perfekt och köra 

allting på en gång liksom. Hon menar att det är väldigt mycket attityd inom sporterna, att man 

nästan ska vara bra på det innan man ens har hunnit börja åka.  

En av tjejerna beskriver att hon själv tänker att hon inte ska bry sig om vad andra tycker: För 

man tänker att man inte ska bry sig om vad andra tycker, men man gör ju det ändå, dem 

flesta gör ju det i alla fall, tror jag (Brita, 25). 

Anpassning av tävlingar 

Dagens tävlingar är anpassade för killar. Det är få tjejer från första början som utövar 

snowboard och freeskiing, men ännu färre som tävlar, vilket resulterar i att färre börjar och en 

ond cirkel har startat. Tjejerna i studien fick svara på ifall de ansåg att tävlingarna var 

utformade och anpassade för tjejer. Tjejernas svar gör det tydligt att de inte är så. Dem menar 

att det finns en brist på anpassade nybörjartävlingar i Sverige då hoppen är för stora, men också 

att hoppen är för stora för de tjejer som har tävlat under en lång tid. En av tjejerna berättar om 

hur hon tillsammans med några andra tjejer gick ihop och skrev ett mejl där dem förklarade att 

ifall dem skulle köra världscuptävlingar önskade dem att hoppen skulle vara max 18 meter. När 

de hade kommit till tävlingen var hoppen 20-22 meter Det tycker jag bar lite dåligt faktiskt och 

det tror jag fler tjejer tyckte. Det är många världscuptävlingar som hälften av startfältet inte 
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ställer upp liksom, det är jättetrist (Kelly, 30). Hon menar också att runt 14 meters hopp skulle 

räcka för tjejerna.  

Runt 14 meters hopp, vilket är fullt tillräckligt för oss tjejer att göra det vi kan och höja 

nivån på tricken. För det är ofta mycket mer snurrar och högre nivå när vi har den typen 

av hopp när vi får tävla på 20-22 meters hopp (Kelly, 30).  

Att hoppen är för stora poängteras även av fler tjejer, de berättar att det borde finnas 

tävlingsarenor som är anpassade efter tjejer.  

Man kan inte börja på ett 25 meters hopp. Då blir man inte alls peppad på att börja tävla. 

Ska jag riskera livet varje gång jag ställer mig på startlinjen? Det känns ju inte värt. Det 

måste finnas en nivå under (Brita, 25).  

Tjejerna menar att ingången till att börja tävla är både för stor och svår. Ska man locka fler och 

yngre tjejer behövs mindre tävlingar Man ska kunna göra det i en trygg arena och kanske inte 

jättestora hopp, utan små parker och små tävlingar (Greta, 23). Att det inte är anpassat för 

tjejer intygar Kelly: Det finns få event som är anpassade efter tjejer många gånger, att det blir 

lite för mansdominerat, till exempel på storleken på hoppen och railsen. En av tjejerna anser 

att tävlingarna är anpassade för erfarna tjejer, men däremot inte för nybörjare De tävlingar som 

görs, de passar dem tjejerna som är så duktiga, men alla tjejer som inte är, eller är på 

nybörjarnivå och bara kör blåa hopp så är det absolut inte anpassat (Hedvig, 29). 

Önska får man alltid göra och det har tjejerna gjort. En önsketävling skulle kunna se ut som 

Hedvig berättar den: En sessionstävling, tjejer och killar, alla kör två timmar och så lottar 

arrangören ut lite priser. Det kanske inte behöver finnas nummerlappar, utan det kan handla 

om att bara våga vara med på sin första tävling. För Brita vore drömscenariot: Om det kunde 

vara som i Nine Queens och Nine Knight. Då är det två uppbyggda arenor som är typ 

likadana, eller samma idé, men den ena är anpassad för tjejer och den andra för killar. Hon 

förklarar också att de trick som tjejer gör, behövs det inte så stora hopp som det är på många av 

dagens tävlingar.  

En eller två kickar är något som tjejerna pratar om. Det tycks finnas många tankar och idéer 

från tjejerna på hur tävlingar skulle kunna se ut och vara utformade. Det ska finnas olika 

svårighetsgrader, men med lätta kickar. Kelly berättar att önsketävlingen vore om det funnits en 

tour för damer inom både snowboard och skidor, där det ska finnas två kickar.  

Oftast om dem har två kickar öppna så kör alla tjejer på de största i vilket fall och då har 

dem beslutat att vi bygger bara en kick, för det är alltid några tjejer som envisas med att 

köra på de största hoppen, fast det är farligt och många inte klarar av det så får du mer 

poäng för det. Med det blir mindre trick och du utvecklar inte sporten (Kelly, 30), 

Tjejers plats i media 

Hur tjejer marknadsförs är någonting som de flesta har pratat om. Det är samma saker som 

återkommer hos tjejerna och det är tydligt att marknadsföringen kan bli bättre än vad den är 

idag. Anna menar att hon själv blev lockad till sporten av att se andra tjejer åka och hon tror 

även att stora märken har ett ansvar att visa att det finns kvinnliga åkare. 

Det är fortfarande extremt dåligt hur det annonseras för tjejer tycker jag och det kanske är 

även därför det är få tjejer i sporten, eftersom det inte är något av märkena som satsar på 

sina tjejer på det här viset (Greta, 23). 

Det lilla folk ser av freeskiing lär ju vara en bild på en kille eller en edit på en kille, eller på 

Henrik Harlaut, eller bara killar och då blir det som att tjejer kanske inte ens tänker 

tanken att om några år kan det här vara jag liksom (Matilda, 17).  

En tredje tjej poängterar vikten av att ha marknadsföring som når ut till unga tjejer:  
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Skulle det vara en självsäker tjej med en snowboard i skiduthyrningen, till exempel på en 

poster eller en snowboardfilm med tjejer. Jag lovar att det säkert skulle vara fler småtjejer 

som bara ”jävlar vad häftigt, jag vill också åka snowboard (Hedvig, 29).  

För att locka fler tjejer att börja med sporterna, gav Matilda med glimten i ögat förslaget: Man 

borde tvinga tjejer att bara börja. Hon menar att tvinga är det som krävs att tjejer ska börja 

åka, för att de sen tar med sig sina kompisar och några fastnar: Och ja, då kommer deras 

kompisar, sen kommer deras kompisar. Eller ”ringar på vattnet” som en annan tjej kallar det 

när hon beskriver samma sak. Hon menar att ju fler som börjar, desto fler kommer. Greta tror 

det kan locka fler genom att: Visa hur jäkla kul det är! Genom tjejprojekt så att unga tjejer få se 

att det är tjejer som håller på att åka skidor och håller på med Slopestyle också, inte bara 

grabbarna.  

Diskussion  
Under detta avsnitt kommer det att diskuteras hur vida de kvinnliga åkarna egentligen har 

något annat val än att försöka att anpassa sig in i den manliga norm som förekommer inom 

snowboard- och freeskiingkulturen. Det kommer även att argumenteras för om de kvinnor som 

tävlar i sporterna verkligen har samma förutsättningar som de manliga åkarna att kunna 

prestera till deras yttersta. Slutligen kommer en metoddiskussion där studiens genomförande 

kritiskt granskas.  

Hur det är att vara tjej i snowboard- och freeskiingkulturen 
Att en kultur odlas fram tillsammans med de människor som befinner sig inuti den (Fornäs, 

1992) speglas inom snowboard- och freeskiingkulturen med att åkarna som blev intervjuade 

kunde peka ut några gemensamma personlighetsdrag. Personlighetsdrag som uppkom när de 

skulle beskriva den typiska åkaren var självständig, social och peppande. En peppande person 

var någonting som kvinnorna tyckte var väldigt viktigt. Att vara peppande blir någonting som är 

normalt och är en värdering som bidrar till hur man ska vara och bete sig inom kulturen. 

Kulturen är i konstant rörelse genom de personer som finns i den och utvecklas efter gamla och 

nya värderingar, det gäller även med de symboler och tecken som finns inom kulturen (Fornäs, 

1992). Fornäs (1992) menade att klädstilen inom kulturen är ett bra exempel på vad som byggs 

från tidigare erfarenheter blandat med de nya. För de kvinnliga åkarna inom snowboard och 

freeskiing visade det sig inte vara lätt att peka ut en specifik klädstil. De beskrev stilen istället 

som avslappnad och härlig. Det kan vid en första anblick få en att tro att det inom sporterna inte 

förkommer kulturhierarkier att kunna klättra upp i. Men vid närmare djupdykning visade det 

sig att klädstilen skulle se så ogenomtänkt ut som möjligt, att det inom kulturen värderas högre 

att man som individ inte ska bry sig. Den obrydda stilen är därmed stilen åkarna ska ha för att 

passa in i kulturen. Det är dessa normer som skapas inom en kultur som för en utomstående 

person kan verka ologiska, onaturliga och förbluffande. Det är när utomstående personer inte 

förstår en kultur som fördomar skapas och kulturen upplevs främmande. 

Att köpa sig in i en kultur genom att köpa de rätta kläderna och utrustningen kommer ganska 

snabbt att genomskådas av åkarna (Thorpe, 2007), då kläderna bara är en del av kulturen. Det 

som är viktigare är gemenskapen och hur personer beter sig i sin sociala omgivning. Åkarna som 

håller till i parken är peppande och ger varandra uppmuntrande kommentarer vilket bidrar till 

den goa gemenskapen. Gemenskapen återspeglas i vad kvinnorna har för mål med sin åkning, 

att ha kul. De ser de mjuka värdena som viktigare i sitt åkande, än att satsa på att vinna 

medaljer. Denna föreställning att det viktigaste med deras idrottande är att ha kul är någonting 

som återkommer både i Cederberg och Olofssons (1995) och RF:s (2003) forskning om vad det 

är barn, ungdomar och vuxna värderar mest i sitt idrottande. I båda rapporterna är det 

uppenbart att pojkar, killar och män har en tendens till att prioritera att tävling, att vinna och 

att kunna bli så bra som möjligt, medan flickor, tjejer och kvinnor värdera gemenskapen i det 

sociala och att alla ska känna samhörighet som en viktig del i deras idrottande. 
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Kvinnorna är medvetna om att de inte håller på med klassisk organiserad idrott där man går på 

träningar och har en tränare som säger vad man ska göra. Det pratas om känslor, frihet, 

adrenalin och naturens skönhet. Det som lockade kvinnorna till sporterna från att åka 

organiserad alpinåkning har sitt ursprung som Bäckström (2005) förklarade från vågsurfens 

tillbakalutade livsstil och skateboardåkarnas rebelliska attityd. Snowboard och freeskiing 

erbjuder barn och ungdomar ett alternativ till den organiserade idrotten har att erbjuda. Som 

betraktare kan det tolkas som dubbla budskap när kvinnorna tog sig från en organiserad idrott 

till att kunna åka friare för att sedan börja tävla i sporterna under organiserade former. Det 

problematiska inom snowboard och freeskiing uppstår när åkarna vill göra karriär i sporterna, 

men samtidigt inte förlora det som tilltalade dem att börja med sporten i första början. Att 

kunna få adrenalinkickarna i tävlingarna utan att förlora de speciella känslorna, det fria och 

naturens skönhet. Att inte förlora glädjen och lusten till sporten poängterar kvinnorna är viktigt 

för att kunna utvecklas och vilja fortsätta. 

Att snowboard och freeskiing är mansdominerande blir tydligt när tjejerna förklarar hur det är 

att vara tjej inom sporterna. De menar på att det är unikt att vara tjej. Deras spontana reaktion 

om killarna som de åker med är att de peppar de kvinnliga åkarna lite mer, kanske just för att 

det är så få som åker. Det är intressent att höra kvinnorna prata om att just de manliga åkare 

som de åker med inte stämmer överrens med den forskning som finns om just den manliga 

normen inom snowboardvärlden. Thorpe (2010) har i sin forskning kommit fram till att killar 

oftast har en nedtryckande ton mot tjejer och deras åkande, att de inte passar in. Kan det 

faktiskt vara så att killar i Sverige har en mer accepterade attityd mot tjejer än de som Thorpe 

(2010) gjorde sin studie på. När kvinnorna får utveckla sina svar, när de börjar berätta om 

specifika situationer eller beteenden blir det tydligt att fast man hade hoppats så kanske inte 

Thorpe (2010) hade så fel. En av kvinnorna beskriver en situation där hon har fått negativa 

kommentarer under sin gymnasietid av killkompisar som hon gått i samma klass som. Thorpe 

(2010) klassade dessa killar som Fratriarchal och att de i detta stadie är åkningen som betyder 

allt för killarna. Det är att visa sig tuff genom att våga göra svåra trick och att förlöjliga tjejer 

inför sina kamrater som killarna kan bli accepterade in i kulturen. En av de äldre kvinnliga 

åkarna berättade under sin intervju att hon upplever en större värme från de manliga åkarna 

som är i samma ålder, än killarna hon gick med på gymnasiet. Thorpe (2010) poängterar att det 

kan bero på att männen har fått nya prioriteringar och det som innan ansågs vara ”coolt” för att 

passa in i kulturen anses inte längre som lika viktigt. 

Kvinnornas eget deltagande inne i snowboard och freeskiingkulturen gör att de normer som är 

fundamentala för kulturen nu börjar brytas. För att kunna bryta normer behövs det starka och 

självsäkra kvinnor som inte bryr sig om vad de manliga åkarna gör eller säger till dem. För att 

kunna komma till det stadiet där de killarna faktiskt är extra peppande och taggade på att det 

finns kvinnliga åkare i parken och kvinnorna blir behandlade precis som vem som helst, så 

måste de kvinnliga åkarna bevisa vad de går för hos de manliga åkarna. Thorpe (2010) skriver 

att om de kvinnliga åkarna ska bli accepterad i samma åkarkrets måste de uppvisa att de är 

riktiga åkare genom att försöka sig på hoppen i parken, våga ta för sig och att inte ha någonting 

emot att köra hårt och snabbt nerför backen. Att alla kvinnor som har intervjuats för denna 

intervju upplever att killarna är peppande, gör att de har tagits sig in i den innersta kretsen där 

de manliga åkarna också befinner sig.  

En fråga som är värd att ställa sig är om de kvinnliga åkarna egentligen har något annat val än 

att försöka att bryta sig in i den manliga kulturen då det är så få kvinnor som åker. Majoriteten 

av kvinnorna berättade i intervjuerna att de tycker att det är roligare att åka när det endast är 

bara tjejer. Thorpe (2007) berättar att de första kvinnorna som började tävla skapade starka 

band mellan varandra. Vilket kvinnorna bekräftar med att de upplever att de är lättare för 

kvinnorna att ta för sig när de manliga åkarna inte är med.  
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Orsaker att det är så kvinnor beror på olika faktorer 
Som Bäckström och Isaksson (2014) menar finns det stereotypa föreställningar om vad det 

innebär att åka skateboard och föreställningarna hänger ihop hur man är som person. Bilden av 

en skateboardåkare skiljer sig från stereotypen av en allmän idrottare. De kvinnliga åkarna 

beskriver att orsaken till varför det är så få tjejer kan bero på att det finns fördomar om 

sporterna, föreställningar om att attityden är hård och att man gärna ska vara duktig på att åka 

innan man ens har börjat. Dem tycker själva att det är synd att fördomarna finns för att det 

verkligen inte är så. Tvärtom, det är god stämning och alla peppar varandra i backen. På grund 

av den stereotypa föreställningen man kan ha av en snowboard eller freeskiingåkare, kan det 

göra att man skräms bort av den och helt enkelt inte vill bryta sig in i den kulturen. Det kan 

också bero på det Svender (2012) skriver i sin avhandling att skälet till att en grupp av 

människor inte deltar i en idrott kan bero på att de inte blivit introducerade till den. Kvinnorna i 

studien tror att en orsak till varför det är få tjejer som utövar sporterna kan ha att göra med att 

sporterna har en stämpel som extremsport. Eftersom extremsporter relateras till risktagande, 

vilket pojkar uppmuntras till i ung ålder medan flickor inte gör det i samma utsträckning har 

snowboard och freeskiing en majoritet av manliga åkare.   

Ifall man som ung tjej inte har varit i kontakt eller haft någon som introducerat en till sporten är 

det inte alltid lätt att börja då attityden inom kulturen kan verka hård. För att öka kvinnors 

deltagande inom snowboard och freeskiing är det upp till sporten att visa att den finns. Det låter 

väldigt enkelt men i praktiken kan det verka svårt. Med tanke på de intervjuade kvinnliga 

åkarnas egna drivkrafter att vilja börja med sporten kommer sådana personerna ändå alltid att 

hitta rätt. För att kunna locka fler unga tjejer och kvinnor till sporterna behövs fler förebilder. 

Vilket är problematiskt då det behövs fler utövare för att kunna hitta förebilderna, men utan 

kvinnliga förebilder är svårare för en ung tjej att relatera till sporten då det bara är manliga 

åkare som syns. Redan 1995 uppmärksammade Cederberg och Olofsson om avsaknaden av 

kvinnliga förebilder. Det är 20 år sedan och de kvinnliga åkare talar också om hur viktigt det är 

med kvinnliga förebilder. 

Förebilder berättar kvinnorna i studien behövs för att locka fler till sporten. Det är givetvis lika 

viktigt för både kvinnor och män, för att kunna utveckla och föra sporterna framåt. Kvinnorna 

menade att marknadsföringen av dem kan enbart kan bli bättre, genom att visa upp självsäkra 

kvinnor som åker. Det kommer resultera i att den yngre generationen kommer ha någon att se 

upp till och förhoppningsvis tänka att ”det hon gör vill jag också kunna!”. Bäckström och 

Isaksson (2014) menar att en förebild inte behöver vara någon som bara syns i sociala medier, 

utan det kan vara en ledare eller kompisar. Författarna menar att det är skillnad på förebild och 

idol. En förebild ska vara uppmuntrande, hjälpsam och finnas som pedagogisk hjälp. Medan 

idolen är någon som inspirerar på avstånd och syns i media. Därför skulle en förebild kunna 

vara en tränare eller någon i kompisgänget som hjälper en att sätta nya trick. 

Kontakten vi haft under studien har varit enbart med män, på både förbundet, tränare och 

lärare. Det behöver inte vara dåligt, det är bara för att tydliggöra att det är män som styr. Samt 

att det är manliga tränare och lärare. Några av kvinnorna som gick på gymnasium upplevde att 

lärare hellre valde killarna än tjejerna. Det gällde både uttagning till gymnasiet och när de skulle 

åka iväg på en världscup tillsammans med en tränare. Det stärker enbart problembilden av att 

det är män som gynnas inom idrotten. Svender (2012) menar på att tjejer framställs som 

förlorare när det kommer till sponsorer och fördelning av träningstider. Vilket i det här fallet 

handlar om att lärare har favoriserat det enda könet. Svender (2012) menar att det är viktigt för 

tjejer att ha kvinnliga förebilder, för att en kvinna besitter kunskapen om hur det är att vara 

kvinna och att dessa egenskaper inte går att byta ut mot en mans, för att de är bundna till själva 

”kvinnligheten”. En kvinnlig förebild får unga tjejer att våga drömma. 

Något som kvinnorna i studien pratar om och ser som en möjlighet för dem och andra är 

tävlingar, camps och evenemang enbart för kvinnor. Dem menar att det är en nyckel till att få in 

fler till sporterna, visa att det är okej för kvinnor att också åka i parken men också för att det 
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inspirerar många. Det finns organisationer som gör sådant och det tycks vara framgångsrikt 

utifrån det kvinnorna berättar om det.  

Under intervjuerna jämför sig kvinnorna med männen. Det är också tydligt att tävlingarna inte 

är utformade och anpassade efter kvinnors önskemål. Majoriteten tyckte att ingångssteget till 

att börja tävla var för stort. Oftast är tävlingsarenan eller banan som kvinnorna kör på byggda 

efter männens fysiska förutsättningar och behov. I Idrotten Vill (2009) står det att idrotten ska 

vara lika viktig för kvinnor som män. Det poängteras att båda könen är lika viktiga och det bör 

vara jämställdhet mellan könen. Tjejer är generellt sett lättare och fysiskt mindre än vad killar 

är. För att ta sig över de allra största hoppen och ha en större chans att sätta landningen är det 

en fördel att vara tung, eftersom tyngden gör att åkaren får högre fart i hoppet. Majoriteten av 

åkarna menade att det ofta är kvinnliga åkare som inte ställer upp på vissa tävlingar för att 

hoppen anses vara för stora och risken att skada sig ökar. Att kvinnor ska köra i samma hopp 

och jämföras med männen är som att jämföra äpplen och päron. Idrotten Vill (2009) menar att 

på grund av de fysiska skillnaderna finns det inom många idrotter skäl att skilja på män och 

kvinnor inom tävlingssammanhang.  

Det vi vill komma med är att kvinnor och män fysiska förutsättningar ser annorlunda ut och att 

hoppen idag inte är anpassade för tjejer, vilket ökar risken att skada sig. Det är något som 

kvinnorna är medvetna om eftersom sporten ses som en extremsport, däremot menar de att 

sporten inte är farligare än någon annan idrott och att det finns risker med allt. Hade 

tävlingarna anpassats efter kvinnornas önskemål blir riskerna betydligt mindre. Kvinnorna fick 

beskriva sin önsketävling där dem menar att hoppen ska vara i alla möjliga storlekar med olika 

svårighetsgrader, men med lätta kickar. Gärna två kickar, så att det är upp till åkaren själv att 

välja vilken man ska köra på. De menar också att de trick som kvinnor gör på tävlingar, behöver 

inte den storleken på hoppen som det är idag. RF (2005) skriver i jämställdhetsplanen att 

kvinnor och män ska ha samma möjligheter. För att belysa problematiken om kvinnors 

situation, bör arrangörer till tävlingarna ta vara på kvinnors önskemål och deras fysiska 

förutsättningar. För att förklara det bättre och för att förstå kvinnors situation inom snowboard 

och freeskiing, finns det inom friidrotten grenen häcklöpning, där har kvinnor lägre häckar än 

vad männen har och i basket spelar kvinnorna med en mindre boll än vad männen gör.  

Metoddiskussion 
Med facit hand har det uppkommit faktorer som skulle kunnat göra studien ännu bättre. För att 

få ett mer naturligt flöde i samtalen med kvinnorna hade fysiska intervjuer varit att föredra. 

Samtal är mycket mer än det som sägs. Vid fysiska intervjuer får man även ta del av den andra 

personens kroppsspråk, vilket resulterar i att man lättare kan upptäcka känslor som om 

personen känner sig obekväm eller visar glädje i sina ögon. Det var även svårt att få ett flöde i 

intervjuerna, då det vid personlig kontakt är lättare att känna när personen svarat klart på en 

fråga och det går att ställa en ny. Eftersom vi genomförde alla intervjuer utom en via telefon har 

denna del i samtaltekniken gått förlorad. Med tanke på att vår urvalsgrupp var kvinnor som åker 

snowboard eller freeskiing runt om i hela Sverige, hade det behövts mer tid och resurser för att 

kunna möjliggöra fysiska intervjuer med åkarna. 

Åldern på urvalsgruppen var 17-30 år och under intervjuerna uppfattades det som att de äldre 

kvinnorna hade lättare att formulera sig. De äldre kvinnorna har givetvis mer erfarenhet och har 

hunnit uppleva samt reflektera över bland annat kulturen, både internationella och nationella 

tävlingar samt fått uppleva eventuella orättvisor. De äldre kvinnorna kunde lättare berätta om 

sina erfarenheter. Men hur de manliga åkarna behandlar kvinnor kan se annorlunda ut idag än 

vad de gjorde för några år sedan än när de äldre kvinnorna gick på gymnasiet. Någonting annat 

som påverkades av att ha en liten och väldigt specifik urvalsgrupp var att citat om specifika 

händelser inte gick att använda då det skulle finnas en risk att identifiera kvinnorna. Hade 

urvalsgruppen varit större hade de citaten kunnat användas utan att riskera kvinnornas 

identitet. Eftersom att åldern på informanterna var 17-30 år menar vi att resultatet i studien går 

att generalisera eftersom att åldern på kvinnorna är bred. 
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När en studie har hög reliabilitet och validitet har mätningarna gjorts noggrant och man mäter 

det som ska mätas (Kvale, 1997). Det uppnådde vi genom att ställa relevanta frågor utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Ledande frågor försökte undvikas genom att ha en 

välarbetad intervjuguide som var baserades på tidigare forskning. Det var dock svårt att inte 

ställa ledande frågor när vi pratade om kultur, då det är ett brett och svårdefinierat begrepp. Det 

resulterade i att vi under vissa samtal fick leda in respondenterna på rätt spår, genom att ge dem 

olika alternativ om vad kultur kunde innebära. För att uppnå en ännu högre reliabilitet och 

validitet kunde mer specifika frågor ha ställts om kulturen. Istället för frågan “Vad är 

utmärkande för snowboard och freeskiing” där ville vi ha fram svar om det fanns en speciell typ 

av klädstil, språk, kultur, oskrivna regler och personlighetsdrag. Kunde vi ha ställt frågor som 

till exempel: “Upplever du att det finns en specifik klädstil inom snowboard eller freeskiing?”. 

Studien har bidragit till forskningsfältet en ökad kunskap om hur det är att vara kvinna i 

mansdominerade sporter. Speciellt för svensk forskning, där det hittills finns få studier som 

berör extremsporterna snowboard och freeskiing. Det vore intressant att i vidare forskning se 

om männen som ligger till grund för den mansdominerade kulturen märker av de problem som 

kvinnorna upplever. 

Avslutande kommentar 
Avslutningsvis vill vi försöka lyfta några av våra egna idéer som skulle kunna vara relevant att 

arbeta med i framtiden för att få fler kvinnor att börja med snowboard och freeskiing, samt 

behålla de som redan finns. 

 Arbeta fram ett dokument gällande jämställdhet skulle underlätta jämställdhetsarbetet, 

genom att ha en vision samt konkreta mål med vad det är man vill uppnå. Inspiration 

till dokumentet går att hitta i Idrottens jämställdhetsplan. 

 Ta reda på kvinnornas upplevelser, tankar och åsikter om hur tävlingar utformas samt 

om kvinnor har andra behov än män, för att därefter ta vara på dem. 

 För att ge ut information om sporterna kan föreningar tillsammans med skolor och SSF 

ha prova på dagar, där elever får testa på sporterna i en miljö där ingen prestige är 

inblandad. 

 Se till att den information som läggs ut på relevanta hemsidor, visar lika mycket bilder 

och information om både kvinnor som män. 

 Arbeta för att rekrytera fler kvinnor till Svenska Skidförbundets organisation och dess 

föreningar samt kvinnliga tränare till RIG och NIU.   
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Bilaga 1  
Hej, 
 
Syftet med denna studie är att närmare undersöka kvinnors upplevde möjligheter av att utöva 
snowboard och freeskiing. Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter och du kan när som helst 
välja att avbryta intervjun.  
 
Din medverkan i studien är helt frivillig och du har rätt att avbryta intervjun när du vill. 
Intervjun kommer att spelas in. Vi garanterar att det insamlade materialet kommer att 
anonymiseras, det vill säga vem som sagt vad i intervjuerna kommer inte att kunna utläsas. Det 
du sagt kommer enbart att användas för studiens syfte. Studenterna, deras handledare och 
examinatorn är de personer som kan ta del av det insamlade materialet. Allt material förvaras 
på ett säkert sätt så att ingen utomstående fått tillgång till det. Alla som deltar i studien kommer 
att ha möjlighet att ta del av den efter uppsatsens publicering.  
 

Vid frågor, eller för att ta del av den färdiga uppsatsen. Kontakta oss gärna på: 
xx@xx.se eller xx@xx.com  
 
Avslutningsvis vill vi tacka dig hemskt mycket för att du tar dig tid att delta i vår studie! 
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Bilaga 2  
Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

 
1. Berätta vad du heter och vart kommer du ifrån? 
2. Hur gammal är du? 
3. Hur länge har du hållit på snowboard/freeskiing? ¤ 
4. Tävlar du? (nej, hoppa ner) 
5. Vad tävlar du i? 
6. På vilken nivå? 

 

Hur upplever kvinnorna att kulturen är inom snowboard/freeskiing? 

1. Hur kommer det sig att du började åka snowboard/freeskiing?  
2. Har du något mål med ditt åkande? 
3. Vad är det bästa med att åka snowboard/freeskiing? 
4. Vad är det sämsta med att åka snowboard/freeskiing? 
5. Har du någon förebild?  

Ja – I sådant fall vem? 
Nej – Hur kommer det sig? 
 

6. Vad tycker du är utmärkande för snowboard/freeskiing? (kultur; kläder, språk, oskrivna 
regler, personlighetsdrag) 

7. Hur skulle du beskriva den typiska snowboardåkaren/freeskiingåkaren?  
8. Vad innebär det för dig att åka snowboard/freeskiing? (känsla, upplevelser av att åka, 

gemenskap) 
 

9. Finns det några oskrivna regler för hur man ska bete sig i backen? 
Ja - Kan du ge exempel? 
Nej- Om du fick införa en egen regel, vad skulle det vara?  

10. Hur upplever du att det är att vara tjej inom snowboard/freeskiing? (i en 
mansdominerad kontext) 

Följdfråga - Måste du ändra dig för att passa in? (hos killarna) 
 

Vad upplevde kvinnorna att det finns för begränsningar och möjligheter inom 

snowboard/freeskiing för att utöva sporterna? 

11. Vad är det som har möjliggjort att du har kommit dit du är idag inom 
snowboard/freeskiing? (Stöd hemifrån, tränare, förebilder) 

12. Tycker du att det finns det samma möjligheter för tjejer och killar att utöva sporten? 
13. Finns det något som underlättar för er tjejer att utöva snowboard/freeskiing? 

(InspireUs, camps osv) 
14. Upplever du att det finns några begränsningar som kvinna att utöva sporten? 

 
15. Upplever du att utöva snowboard/freeskiing innebär risker? 

Ja - Vilka risker skulle det vara? 
Nej - Du upplever aldrig någon rädsla när du åker? 

16. Har du varit med om någon skada? 
Ja - Hur hanterade du det? 
Nej - Vad skönt, hoppas att du slipper undan det. Känner du någon som skadat 
sig?  
 

17. Hur behandlas du av de manliga åkarna? 
Bra- Kan du ge ett exempel? (På vilket sätt? Hjälper dem till att sätta olika trick?) 
Dåligt- Kan du ge något exempel? 

18. Hur upplever du stämningen när du åker med tjejer? 
19. Hur upplever du stämningen när du åker med killar? 
20. Upplever du att tjejer och killar tar för sig lika mycket i backen? 
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Vad tror kvinnorna att det beror på att det är så få kvinnor som utövar 

snowboard/freeskiing? 

21. Vad tror du det beror på att det är så få kvinnor som utövar snowboard/freeskiing? 
22. Du nämnde tidigare att du tävlar eller Du nämnde tidigare att du inte tävlar- hur 

kommer det sig? 
23. Vad tror du det beror på att det är så få tjejer som tävlar? 
24. Upplever du att tävlingarna är anpassade för tjejer? 

 Ja - Jaha, på vilket sätt? 
 Nej - Hur skulle du vilja att tävlingarna var utformade? 
 

25. Om du fick välja något som skulle underlätta för fler tjejer att utöva 
snowboard/freeskiing, vad skulle du välja då? 

26. Vad tror du skulle locka fler tjejer att börja med snowboard/freeskiing? 
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