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Sammanfattning. 
 

Idrottskulturen präglas av en tydlig könsordning. Detta gör sig gällande då idrotter anses vara 
 

kvinno- eller mansidrotter. Att en idrott anses vara en kvinno- eller mansidrott tenderar att betyda att 

det är ett kön som är i majoritet av de som utövar.  Denna uppsats syftar till att undersöka hur tjejer 

påverkas av att de utövar en sport som domineras av tjejer respektive killar. 

 

Uppsatsen utgörs av en litteraturstudie. Materialet som studerats är fältstudier som publicerats i 

form av avhandlingar och vetenskapliga artiklar. Vid analys av materialet har Judith Butlers teorier 

gällande performativa kön använts, samt Anthony Giddens livsstil-begrepp. 

 

Resultatet av studien visar att idrottsarenan är förknippat med manliga egenskaper och normer. 

Vilket i sin tur resulterar i att tjejernas beskrivningar av hur man är rätt respektive fel som tjej är 

relativt likartade. De beskriver ett sätt att vara på som är i skarp kontrast mot traditionell femininitet. 

Vilket kan förklaras av idrottens struktur. 

 

Sporterna är dock mycket olika i sin karaktär. Ridsporten är en av de största ungdomssporterna i 

Sverige, medan skateboard är relativt nytt. Detta påverkar hur tjejerna beskriver gemenskapen som 

präglar utövandet. Ridtjejerna beskriver gemenskapen i stallet som utgörs av mestadels tjejer som 

en trygg plats där man kan vara sig själv. Vissa skejtande tjejer menar att de vill bli betraktade som 

en i gänget, en av killarna. Medan andra poängterar ”Girl-Power” som något de strävar efter. Girl 

Power innebär en gemenskap som, likt ridtjejernas, utgörs av mestadels tjejer. 

 

Tjejer inom skatekulturen utmanade kopplingen mellan kön och genus. Då genom att visa att 

feminint genus inte nödvändigt vis följer av en kvinnlig kropp. Ridtjejerna reproducerar idén om 

heterosexualitet som norm och befäster samtidigt relationen mellan kön, genus och sexualitet. 

 

Nyckelord: Performativa kön, livsstil, tjejer, ridsport, skateboard, heterosexuell matris. 
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1. Inledning. 
 

Med anledning av att ryttaren Rolf-Göran Bengtsson 2011 belönades med Jerringpriset, folkets pris, 

skrev Petra Andersson
1  

en krönika med namnet: Vi skrämmer sportjournalister. Krönikan handlade 

om de reaktioner som utdelandet av Jerringpriset gav upphov till. Flertalet sportjournalister menade 

att ridsport inte var någon sport, att de aldrig hade hört talas om Rolf-Göran Bengtsson och vissa 

hävdade att det egentligen borde varit hästen som prisats och inte ryttaren, eftersom det var hästen 

som hoppat. Andersson menar att sådana kommentarer grundas i okunskap, då ridsporten är en av 

de största sporterna i Sverige och Rolf-Göran Bengtsson är ett av Sveriges största medaljhopp inför 
 

OS 2012. Anderson skriver vidare att: 
 

 
Den okunskapen, vågar jag påstå, bäddar för att tjejer som rider kommer att få fortsätta att 

höra både killarna i skolan och i värsta fall sina idrottslärare säga att "ridning är ingen riktig 

sport". Den okunskapen bidrar till att hålla tjejers självförtroende nere.
2

 

 
 

 
Osynliggörandet av ridsporten i dagstidningar gör att ridsporten ifrågasätts som sport vilket i sin tur 

påverkar ryttarna. Andersson menar att anledningen till att ridsporten får sådan liten plats i 

dagstidningar är att ridsporten ses som en kvinnoidrott eftersom majoriteten av utövarna är kvinnor. 

 

Idrottsarenan är präglad av tydlig könsordning. Detta visas i att vissa sporter sägs vara kvinno- 

respektive manssporter. Vid tal om män som utövar en viss sport tenderar sporten att kallas med sitt 

neutrala namn, exempelvis fotboll. Vid tal om kvinnor som utövar samma sport tenderar det att 

benämnas med könstillhörighet tillsammans med idrottens namn, exempelvis damfotboll. Den 

manliga normen är tydlig inom idrottsarenan.
3  

Kvinnors idrottsutövande förknippas således med 

någonting avskilt från det normala, det normala är förknippat med män och manlighet. Sport som 

utövas av kvinnor ses som lite sämre än ”riktig” sport. Detta exemplifieras då tränaren av ett 

manligt fotbollslag säger att laget spelar som tjejer då de inte presterar enligt förväntningarna.
4  

Hela 
 

rididrotten tenderar att förlora status just för att den är förknippad med kvinnor och kvinnligt 

idrottande. Detta eftersom kvinnor inte har ansetts vara riktiga idrottare, och således har 

kvinnoidrotter inte uppfattats som riktiga sporter.
5

 

För kvinnor inom mansidrotter råder liknande svårigheter. Skateboard är en sådan sport, en 
 

skejtande tjej säger såhär om skateboard som utövande: ”Det har alltid setts som en killgrej. När jag 
 

gick i sexan åkte alla killar skateboard. Då fick man höra: ”Nej, du ska inte skejta, du är tjej.
6 

Trots 
 

 
1  http://www.hippson.se/artikelarkivet/kronikor/kronika-vi-skrammer-sportjournalisterna.htm 
2  http://www.hippson.se/artikelarkivet/kronikor/kronika-vi-skrammer-sportjournalisterna.htm 
3  

Gilenstam, Kajsa. Karp, Staffan. Henriksson-Larsén, Karin (2009), Offside?- Damhockey och den manliga 

dominansen. 
4 

Tebelius, Ulla (red. Ganetz och Lövgren) (1991) Vad betyder idrott för tonårsflickan? (Unga kvinnor), s. 62 
5  Gilenstam, Karp, Henriksson-Larsén (2009) 
6  

http://www.sydsvenskan.se/malmo/malmo-ar-sveriges-skejthuvudstad/ 
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http://www.hippson.se/artikelarkivet/kronikor/kronika-vi-skrammer-sportjournalisterna.htm
http://www.hippson.se/artikelarkivet/kronikor/kronika-vi-skrammer-sportjournalisterna.htm
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att de utövar en sport, som till skillnad från kvinnoidrotter, har en viss status i egenskap av 

mansidrott erhåller kvinnor i dessa idrotter liten del av statusen. Tjejer i mansidrotter får ibland höra 

att de inte åker/spelar som killar, det vill säga att det inte åker/spelar lika bra. Om Elissa Steamer, 

som är en av världens bästa kvinnliga skejtare, har följande sagts: ”She has a good style, stands up 

straight and skates like a guy”
7
. Kvinnor som Elissa Steamer, som utövar sin sport lika bra eller 

bättre än många killar får ibland möta kommentarer om att de är manhaftiga och inte riktiga 

kvinnor.
8  

Frågan jag ställer mig är: Hur ska en idrottande tjej då vara? 

 

Syfte och frågeställningar. 
Syftet med studien är att undersöka hur tjejer inom tjejdominerande och killdominerande idrotter 

 

uppfattar sig själva som tjejer. Fokus ligger på skateboard respektive ridning. 

Frågeställningar är: 

• Hur är man tjej på rätt sätt inom respektive idrott? 
 

• Finns det skillnader i tjejernas beskrivning av sig själva som tjejer beroende på om intresset 

de har domineras av tjejer eller killar och hur ser dessa skillnader i så fall ut? 

• Hur påverkar killars närvaro respektive frånvaro tjejernas beskrivningar av sig själva som 

tjejer? 

 

Beskrivning av fälten. 
Idrotterna som denna studie skall beröra är ridsport och skateboard. Anledningen till att jag riktat 

 

mitt intresse till just dessa utövanden är dels för att de domineras av ett kön. Inom 

skateboardkulturen är majoriteten av utövarna killar och inom ridsporten är majoriteten av utövarna 

tjejer. Ännu en anledning till att just dessa valts är för att de är individuella sporter, och som 

individuell sport är det vanligare att utövare könsblandas vid träning och amatörtävling. I lagidrotter 

tenderar det dock att vara strikt organiserade efter kön. Att vitsas i en mer könsblandad miljö gör det 

då mer påtagligt att idrotten är dominerad av ett kön. 

 

Ridsport. 
Sedan 1912 har ridsporten varit en tävlingsgren i OS. Då grundades även Svenska Ridsportens 

 

Centralförbund, vars fokus låg på ridsportens medverkan i OS.
9  

Hästen användes dock främst som 

hjälpmedel inom jordbruk men även i militärt syfte. Då ansågs hästen vara mannens syssla och 

intresse. Under 50-talet i takt med att jordbruket och krigföring mekaniserades hittades nya 

användningsområden för hästen, som då började uppfattas mer som en motionskamrat än ett 

arbetsredskap. Utvecklingen mot ett kamratskap mellan människa och häst gjorde att mäns intresse 

för hästar och ridsport minskade medan kvinnors intresse ökade väsentligt.
10 

Ridsport som 

tävlingsgren fortsatte dock att engagera många, på tävlingsnivå är antalet män och kvinnor relativt 
 

 
7 Abulhawa, Dani (2008), Rewriting Gender. 
8 Tebelius (Ganetz och Lövgren 1991) s. 62 
9  http://www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Statistik/ 
10  

Forsberg,(2007), s. 43, 49. 
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likartade. Idag engagerar ridsporten 500 000 personer i Sverige, 84 % av dessa är kvinnor. Av det 

totala antalet utövare är 63 % under 25 år.
11 

Ridsport är den näst största idrotten bland ungdomar i 

Sverige.
12

 

 

Skateboard. 

Skateboardåkande utvecklades under 1950-talet ur surfing. Till Sverige kom brädan till handeln 
 

under 60-talet. 1982 bildades Svenska Skateboard Förbundet. 2012 var 21 skateboardföreningar 

anslutna till Svenska Skateboardförbundet.
13 

2002 räknades antalet skejtare i hela världen vara 12.5 

miljoner. 85 % av dessa är under 18 år, och av dem är 26 % tjejer.
14

 

 

Uppsatsens disposition. 
Uppsatsen inleds med att beskriva tidigare studier som är relevanta för denna uppsats. I det avsnitt 

 

är materialet indelat i tre olika delar, beroende på ämne de berör. Den första delen rör tjejers 

identitetsskapande processer, följt av tidigare forskning gällande idrott och identitet och avslutas 

med ett avsnitt gällande ridsport och skateboard specifikt. I nästkommande avsnitt redovisas de 

teorier som kommer att användas i denna uppsats, och avslutas med en sammanfattning av 

redovisade teorier. Avsnittet som följer rör tillvägagångssätt och metod som används vid sökning 

av material och analys av materialet. I detta avsnitt redovisas det empiriska material studien 

bygger på, samt källkritik. Efter att det avsnitt är beskrivet följer resultat av studien. Materialet är 

där kategoriserat i olika teman som är i linje uppsatsen frågeställning och de teorier som valts. 

Efter att temana är beskrivna följer teorianknytning i enskilt avsnitt. Då resultatet av studien är 

redovisat följer sammanfattning av resultatet samt diskussion av resultatet relaterat till valda 

teorier och tidigare forskning. Uppsatsen avslutas sedan med implikationer för vidare forskning. 

 

2. Tidigare forskning. 
 

Nedan beskrivs tidigare forskning som är av relevans för min studie. Teman de berör är hur 
 

tjejer ”gör” kön, samt vilka olika redskap som tillhandahålls för att ”göra” kön. Några studier rör 

även hur tjejers identitetsskapande sker inom idrotten. 

 

Identitetsskapande processer. 
Fanny Ambjörnsson

15 
skriver i sin avhandling I en klass för sig- genus, klass och sexualitet bland 

 

gymnasietjejer om hur tjejer ”blir” tjejer. Studien bygger på intervjuer med, och observationer av, 

gymnasietjejer i Stockholmsområdet. Temat för studien är hur tjejerna resonerar kring kön, klass, 

etnicitet och sexualitet. I en antropologisk studie följer Ambjörnsson dem under ett års tid. Tjejerna 

som deltar i studien läser två olika program på gymnasiet, samhällsprogrammet och barn- och 
 

 
 

11  http://www.gih.se/CIF/Nyhetsarkiv1/2011/Hastsportens-utveckling/ 
12  http://www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Statistik/ 
13  http://www.sverigesskateboardforbund.se/bakgrund.html 
14  http://findarticles.com/p/articles/mi_m4021/is_2002_Oct_1/ai_92087410/ 
15 

Ambjörnsson, Fanny (2003), I en klass för sig- Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. 
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fritidsprogrammet. Utifrån beskrivna teman diskuterar tjejerna hur man ”blir tjej”, vilket fungerar 

som huvudfråga i studien. Ambjörnssons utgångspunkt för studien är en feministisk teoribildning 

där kön uppfattas som socialt konstruerat: ”man blir den man är, på grund av hur man agerar”.
16

 

Studiens fokus ligger på hur individer genom handlingar gör kön. Eftersom kön görs genom 

handlande ses det inte som någonting naturligt eller biologiskt utan är högst förändringsbart. 

Ambjörnsson argumenterar för att genus inte skall ses som ett naturligt och statiskt tillstånd, 

utan ”snarare som ett verb, ett oavbrutet pågående- en process”.
17 

Trots att denna beskrivning av 
 

att göra kön kan uppfattas som problemfri, är det inte så enkelt som det kan låta. Det finns nämligen 

flera sätt att göra kön på, men bara ett fåtal som är godtagbara av omgivningen. Anledningar till 

detta är att de kan vara normbrytande och inte vad som förväntas. Ambjörnsson kopplar samman 

genus och sexualitet genom den heteronormativa ordningen.
18   

Sexualitet används för att analysera 

dess inverkan på hur man ”blir tjej”. 

Precis som Ambjörnsson studerar Eva Lundgren och Renita Sörensdotter
19 

vilken roll sexualitet 
 

har vid skapandet av tjejer respektive killar. I avhandlingen Ungdomar och genusnormer på skolan 

arena beskrivs deras studie gällande hur högstadieungdomar uppfattar och förknippar 

konstruktionen av sexualitet, kropp och genus.
20  

De intervjuade både tjejer och killar för att 

undersöka likheter och skillnader i deras livsvillkor. Lundgren och Sörensdotter gör två olika 

delstudier i samma studie. Den första rör hur massmediala bilder påverkar ungdomars normer kring 

sexualitet. Den andra delstudien syftar till att undersöka hur ungdomars värderingar avspeglas i hur 

de talar om sig själva. De undersöker hur tjejer och killar upplever att en tjej eller kille bör vara, och 

varför vissa sätt att vara anses mer ”rätt” än andra.
21 

De använder Judith Butlers teorier om 

heteronormativitet, heterosexuell matris och kön som performativt, för att belysa hur 

heterosexualitet fungerar som norm och obligatorisk.
22 

Ungdomarna som intervjuats visar tydligt 
 

hur heterosexualitet ses som det normala, då genom att inte uppmärksamma det som ett fenomen. 

Detta kan jämföras med synen av homosexualitet som uppfattades som någonting man blir genom 

ett steg utanför det normala.
23  

Heterosexualitet upplevs således inte som någonting som är i behov 

av definition eller diskussion eftersom den är förväntad. 

Elisabeth Öhrn
24 

diskuterar i artikeln Jämställdhet som del av skolans värdegrund de sätt som 

tjejer förväntas vara på för att göra kön ”rätt”. Öhrn menar att jämställdhetsarbete i skolan präglas 

av uppfattningen att det är tjejers ansvar att skapa jämställhet, då genom att det är tjejerna som 
 

16 Ambjörnsson (2003), s. 12. 
17 Ambjörnsson (2003), s. 13. 
18 Ambjörnsson (2003), s. 13. 
19  Lundgren, Eva. Sörensdotter, Renita (2004), Ungdomar och genusnormer på skolans arena. 
20  Lundgren, Sörensdotter (2004), s. 12. 
21  

Lundgren, Sörensdotter (2004), s. 12. 

22  Butler, Judith (1999), Genustrubbel, s. 74-75. 
23  

Lundgren, Sörensdotter (2004), s. 84 

24  
Öhrn, Elisabeth (red. Frånberg, Gun-Marie, Kallós, Daniel) (2002), Jämställhet som del av skolans värdegrund. Om 

kön, klass och etnicitet (Demokrati i skolans vardag). 
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förväntas vara de som förändrar beteende. I skolmiljö har det handlat om hur tjejerna ska ta större 

plats i klassrummet, höras mer och högre och således anamma beteenden som traditionellt sett är 

förknippade med maskulinitet.
25 

Fanny Ambjörnsson
26 

diskuterar liknande aspekter i boken Rosa 

den farliga färgen där hon intervjuat människor i olika åldrar om deras relation till färgen rosa, och 

hur färgen på olika sätt påverkat dem. Dels intervjuades föräldrar som ogillade att klä sin dotter i 

rosa och ”rysch-pysch”, utan föredrog könsneutrala färger på kläderna. Dock visar Ambjörnsson hur 

dessa ”könsneutrala” kläder traditionellt sett är pojkkläder.
27 

De flickiga kläderna blev således 

osynliga på grund av strävan efter en mer könsneutral klädsel, fast de i själva verket befäste idén om 

det manliga som norm då de pojkiga kläderna sågs som neutrala.
28 

Det som både Öhrn och 

Ambjörnsson förmedlar är att jämställdhet innebär att traditionellt feminina attribut osynliggörs. 

Precis som Ambjörnsson skriver Maja Jacobsson
29 

om hur kläder kan fungera som ett sätt att 
 

skapa identitet. I hennes avhandling Kläder som språk och handling intervjuas en grupp kvinnliga 

blivande textillärare och en grupp tonårstjejer i grundskolan. Intervjuerna rör aspekter kring hur 

man genom kläder kan skapa och forma sin identitet. Det var ett fenomen som av vissa uppfattades 

som problematiskt eftersom de både ville skapa ett självständigt subjekt samtidigt som de blev 

påverkade av kollektiva normer och trender.
30 

Intresset riktas mot hur tjejer upplever klädernas roll 
 

på olika sätt, och hur kläder kan fungera som sammanförande mellan människor samt distanserande 

genom strävan efter egen stil.
31

 

 

Identitetsskapande inom idrott. 
Eva Olofsson

32 
skriver i sin avhandling Har kvinnorna en sportslig chans? om kvinnors deltagande 

 

inom idrotten. Olofsson beskriver tjejers deltagande både ur ett historiskt-och nutida perspektiv. 

Olofsson beskriver idrottsarenan som en plats avsedd för män och som även är beskriven utav 

män.
33

 

I avhandlingen beskrivs två olika idrotter som utövas av många kvinnor men där kvinnans roll 

ser olika ut, gymnastik och fotboll. Olofsson beskriver hur genussystemet tydligt präglar 

idrottsvärlden. Hon beskriver även hur kvinnorna i respektive idrott använder sig av olika strategier 

för att accepteras på idrottsarenan. Olofsson använder sig utav särart- och likhetsperspektiv vid 

analys av de olika sätt som kvinnor använder för att bli del av en idrottskultur. Likhetspositionen 

kännetecknas av kvinnans likhet med mannen poängteras, vilket har sitt ursprung i uppfattningen 

om människors likhet och inte likhet  mellan könen specifikt. Särartspositionen fokuserar däremot 
 
 
 

25  Öhrn, Elisabeth (red. Frånberg, Gun-Marie, Kalles, Daniel) (2002), s. 39. 
26 Ambjörnsson, Fanny (2011), Rosa- Den farliga färgen. 
27 Ambjörnsson (2011), 45. 
28 Ambjörnsson (2011), 36. 
29  Jacobsson, Maja (1994), Kläder som språk och handling. 
30  Jacobsson (1994), s. 9-10. 
31  Jacobsson (1994), 40. 
32  Olofsson Eva (1989), Har kvinnorna en sporslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet. 
33  Olofsson (1989, s. 182. 
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mer på hur män och kvinnor som könsvarelser skiljer sig åt. Särartspositionen fokusera på de 

biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor. Olofsson beskriver hur gymnasterna betonar särart 

mellan de fotbollstjejerna betonar likhet.
34

 

I artikeln Vad betyder idrott för tonårsflickan skriver Ulla Tebelius
35 

om tjejers relation till idrott. 
 

Utifrån intervjuer och enkäter diskuterar hon tillsammans med tjejer i åldrarna 12-15 idrottens 

betydelse för att utveckla kroppsmedvetenhet.
36 

Tebelius beskriver ur ett historiskt perspektiv tjejers 

problematiska förhållande till idrott, som mestadels har utövats av killar. Det är en problematik som 

Tebelius menar fortfarande finns i idrottens organisation, i form av strukturer som präglas av 

manliga normer och värderingar. Tebelius beskriver detta genom att berätta om ett kvinnligt 

fotbollslag som kritiserades för dålig teknik med orden att de inte spelade som killarna, alltså att de 

inte spelade bra fotboll. Då en kvinnlig fotbollsspelare uppvisade synnerligen god teknik talades det 

om henne på följande sätt: ”hon är ju som en kille” 
37

, vilket således innebär att hon inte anses vara 

kvinnlig. Oavsett tjejernas agerande så gjorde de fel. 

Håkan Larsson
38   

skriver i artikeln ”Plats på scen”- Iscensättningen av den maskulina och 
 

feminina idrottskroppen” om tjejer och killars olika villkor på idrottsarenan. Likt Tebelius beskriver 

han idrottsarenan som präglad av främst maskulina normer. Larsson beskriver hur tjejer och killar 

iscensätter feminina och maskulina genus inom idrotten. Särskilt fokus på hur sexualiteten påverkar 

iscensättningen av ett visst genus. Larsson skriver: ”Föreställningen om sexualiteten är också 

vägledande för hur ”riktiga” män och kvinnor förväntas uppträda”.
39

 

Cynthia Fabrizio Pelak
40 

skriver i artikeln Women's collective identity formation in sports- 
 

A Case Study from Women's Ice Hockey om hur tjejers hockeyspelande har påverkats av att den 

utförs på en mansdominerad arena. Pelak argumenterar för vikten av tjejer som kollektiv för att 

förändra den sexistiska struktur som tenderar att prägla idrotter dominerade av män.
41

 

Författarna Gilenstam, Karp och Henriksson-Larsén
42 

beskriver i artikeln Offside? – Damhockey 
 

och den manliga dominansen män och kvinnors olika villkor på idrottsarenan. Genom att använda 

ishockey som exempel, som är en manligt dominerad idrott, visar författarna hur tjejer inom 

idrotten inte har samma möjligheter att utöva sin sport. 
 

 
 
 
 
 
 
 

34  Olofsson (1989, s. 186. 
35 Tebelius (1991) 
36 Tebelius (1991), s. 61. 
37 Tebelius (1991), s. 62. 
38  Larsson, Håkan (1998), ”Plats på scen”- Iscensättningen av den maskulina och feminina idrottskroppen. 
39  Larsson (1998), s. 192. 
40       

Pelak, Cynthia Fabrizio (2002), Women's Collective Identity Formation in Sports: A Case Study from Women's Ice 

Hockey. 
41 

Pelak, Cynthia Fabrizio (2002) 
 

42  Gilenstam, Karp, Henriksson-Larsén (2009) 
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Ridsport och Skateboard. 

Nina Nikku
43 

problematiserar i artikeln Stallkulturen som arena för flickors identitetsskapande den 
 

schablonartade bilden som tenderar att förknippas med stallkultur, där egenskaper som 

omhändertagande och gullande med häst är vanligt förekommande.
44 

Nikku menar att den bilden är 

alltför ensidig och menar att den fungerar som förberedande för tjejer till ett vuxenliv där liknande 

omhändertagande egenskaper associeras, men hästen är då utbytt mot en man. Nikku poängterar 

istället Girlpower som något som präglar stallkulturen. Detta begrepp syftar till att beskriva 

situationen då en ung tjej har makt över ett 600 kg tungt djur. Att bemästra detta, tillsammans med 

ansvar och säkerhet, menar Nikku leder till ökat självförtroende.
45

 

I artikeln Female Skateboarding: Re-writing Gender skriver Dani Abulhawa
46 

om tjejers position 
 

som skejtare. Abulhawa beskriver hur tjejer som skejtar förhåller sig och upprätthåller manliga 

normer för att nå acceptans som skejtare. Albulhwa menar att då tjejerna tar plats på en annars 

mansdominerad idrott förändrar de uppfattningen av vad feminint och kvinnlighet är. 

 

3. Teori. 
 

Med avstamp i feministisk poststrukturalism kommer jag med hjälp av Judith Butlers gällande 

performativa kön studera hur tjejer ”gör” kön, och om det finns eventuella sätt att vara tjej på som 

anses mer ”rätt” än andra. Jag kommer även, med hjälp av Giddens livsstils-begrepp, studera vad 

som är specifikt för just rid- samt skejttjejerna kultur och gemenskap. 

 

Feministisk poststrukturalism. 
Poststrukturalism kännetecknas av ett ställningstagande mot föreställningen om att det existerar 

 

universella sanningar. Man menar att det är språket som skapar förståelse för oss själva och vår 

omvärld.
47 

Ambjörnsson skriver: ”medan somliga teoretiker menar att människor agerar som de 

gör på grund av vilka de är, menar andra att man blir den man är på grund av hur man agerar.”.
48

 

Poststrukturalismen kännetecknas av den senare synvinkeln. Uppfattningen är således att individers 

handlingar inte styrs inifrån kroppen, utan våra val av handlingar konstrueras utifrån sociala och 

kulturella betingelser. Det som bestämmer vilka vi är, är de handlingar vi utför. Således ses inte vår 

könstillhörighet som orsak till vårt agerande utan snarare som en verkan av handlingar.
49 

Inom 

feministisk poststrukturalism uppfattas femininitet samt maskulinitet som skapade av kulturella 

föreställningar snarare än biologisk sanning. Inom denna riktning uppfattas kategoriseringen man 

och kvinna som något konstruerat i mänskliga diskurser snarare än som ett statiskt tillstånd.
50

 

 
 

43  Nikku, Nina (2005), Stallkulturen som arena för flickors identitetsskapande. 
44  Nikku, Nina (2005) 
45  Nikku (2005) 
46 Abulhawa (2008) 
47  Lenz Taguchi (2004), In på bara benet. En introduktion till feministisk poststrukturalism, s. 54. 
48 Ambjörnsson, (2003) s. 12. 
49  Butler (1999), s. 75. 
50  Lenz Taguchi (2004), s. 15. 
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Diskurs syftar till den innebörden som finns i det vi säger och vad det vi säger betyder för vårt sätt 

att agera.
51

 

 

 
Genom att studera de sätt som de socialt konstruerade innebörderna skrivs in i och därmed 
konstituerar subjektet, visar feministisk poststrukturalism hur diskursernas makt inte bara 
tvingar oss till specifika sätt att vara på (som exempelvis kvinna), utan också gör vissa sätt 

att vara så åtråvärda att vi aktivt tar upp dem som en del av oss själva.
52

 

 
 

 
Det är alltså idéerna om en kvinna snarare än en kvinna som gör ett kvinnligt beteende. Detta är tätt 

sammankopplat med Judith Butlers tankar, då hon talar om att göra kön är en imitation av 

imitationen eftersom att det inte finns något könsligt original från början, då kön är socialt och 

kulturellt konstruerat. 
53

 

 

Perf ormativa kön. 
Ursprungligen har kopplingen mellan genus och kön grundats i tankar att kön är biologiskt och 

 

genus är kulturellt och socialt konstruerat. Butler menar att ”om det är så att genus är den 

kulturella betydelsen som den könade kroppen antar, då kan ett genus inte sägas följa av ett kön på 

något entydigt sätt.”
54 

Enligt Butler kan den kulturella konstruktionen av feminint genus 

symbolisera både kvinnliga och manliga kroppar.
55 

Feminina och maskulina genus uppfattas således 
 

inte som statiskt utsprungna ur feminina och maskulina biologiska kön. Butler exemplifierar detta 

med att säga att en manlig dragshowartist imiterar kvinnlighet i lika stor utsträckning som en kvinna 

imiterar kvinnlighet.
56 

Enligt Butler finns det således inget kvinnligt original som imitationen 

bygger på. Allt är imitation som bygger på handlingar. Enligt Butler bör kön uppfattas som 

performativt snarare än expressivt.
57 

Med detta menas att handlingar inte är grundade i en inre kärna 

utan att handlingarna är iscensättande av den så kallade inre kärnan. Att vi agerar på ett visst sätt 

beror inte på vilken könstillhörighet vi har. Det är genom våra handlingar som vi skapar genus. 

Butler talar om könets verkan snarare än orsak för ett visst handlande.
58  

Att uppfatta genus som 

iscensättande handlingar snarare än ett statiskt faktum är grundbulten i Butlers performativa teorier, 

som har en centralplats i min uppsats. Butler menar att: 
 

 
Genus bör inte tolkas som en fast identitet eller utgångspunkt för olika ageranden; genus är 

snarare en bräcklig identitet som med iden har upprättats i ett yttre rum genom en stiliserad 

upprepning av handlingarna.
59

 

 
 

Det krävs alltså upprepning av handlingar för att göra kön. Görandet av ett specifikt kön innebär 

 
51  Lenz Taguchi (2004), s. 15. 
52  Lenz Taguchi,(2004), s. 16. 
53  Butler (1999), 216. 
54  Butler, Judith (2005), Könet brinner, s. 45. 
55  Butler (2005), s. 45-46. 
56  Butler, (1999) s. 216. 
57  Butler (1999), s. 220 
58  Butler (1999), s. 214 
59  

Butler (1999), s. 219 
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inte att könet som görs nödvändigtvis är könet man ”är”, för att återkoppla till exemplet gällande 
 

dragshowartisten.
60

 
 

Även om genushandlingar inte är grundade i en enhetlig kärna existerar det tydliga sätt som 

anses mer rätt än andra att göra kön på. Att göra kön på fel sätt, att t ex som kvinna sitta bredbent 

och bete sig ”manhaftigt”, innebär att hon kan utsättas för kränkning, förtryck och hot, just för att 

hon brutit mot genusnormen.
61 

Genom att göra en tudelning mellan genus/kön och man/kvinna, och 

uppfatta dem som varandras motsatser, skapas det som Butler kallar den heterosexuella matrisen.
62

 

Med den heterosexuella matrisen avser Butler att beskriva hur heterosexualitet uppfattas som 

obligatorisk. Butler skriver att: 

 
Införandet av en tvingande och neutraliserad heterosexualitet nödvändiggör och reglerar 

genus som en binär relation, där det manliga elementet är differentierat från ett kvinnligt 

element, och denna kommer till stånd genom heterosexuella begärets praktiker.
63

 

 
 

 
Kategorierna genus/kön och man/kvinna som binära förknippas tätt med heterosexualitet. Det 

eftersom att som kvinna göra kön på rätt sätt är att attraheras av man sett som självklart. 

Ambjörnsson beskriver detta genom att skriva: 

 
Att iscensätta genus på rätt sätt- att lyckas prestera rätt sorts kopplingar mellan kropp, 
genus, sexualitet och begär- kan därför beskrivas som en sorts överlevnadsstrategi inom ett 
tvingande system, där överträdelser följa av tydliga straffåtgärder. Men kan således tala om 
en heteronormativ genusordning, där människor med bröst och vagina inte enbart förväntas 
klä och bete sig på sätt som skiljer sig från människor med penis, utan även antas begära 

och ha sexuella relationer med dessa annorlunda människor.
64

 

 
 

Den heteronormativa genusordningen syftar till att beskriva den norm av heterosexualitet som 

uppfattas som obligatorisk och mer privilegierad än andra sexualiteter. Att inneha en annan 

sexualitet än heterosexualitet tenderar att mötas med motstånd på grund av brytande av normer. 

 

Livsstilar. 
Utvecklingen från traditionell samhällen till nutida samhälle har inneburit kraftiga förändringar. 

 

Anthony Giddens kallar det nutida samhället högmodernt. Modernitet etablerades i det postfeodala 

Europa, men fick under 1900-talet sin stora genomslagskraft i hela världen, då genom bland annat 

industrialismen och kapitalismen.
65  

Giddens teoretiska perspektiv syftar till att beskriva den sociala 

förändringen som sker i denna utveckling, som han menar kräver att människan är mer reflexiv än 

vad traditionella samhällen krävt. Anledningen till detta är att det moderna samhället tillhandahåller 

en rad olika möjligheter och val för individer, men mycket begränsad vägledning för hur 
 

 
60  Butler (2005), s. 45-46 
61  Butler (1999), s. 219 
62  Butler (1999), s. 68-69, 122 
63  Butler (1999), s. 75 
64 Ambjörnsson (2003), s. 17 
65  

Giddens, Anthony (1991), Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken, s. 24 
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möjligheterna skall disponeras. Med begreppet livsstil beskriver Giddens det särskilda sätt 

självidentiteten skapas i det moderna samhället, på vilket avsaknaden av traditionell struktur och 

ontologisk trygghet kan lämna en känsla av kaos hos individer. Giddens poängterar vikten av den 

ontologiska tryggheten, som i det moderna samhället skapas och bevaras av individen själv.
66

 

Giddens teoretiska perspektiv beskriver således hur självidentiteten påverkas och skapas i det 

moderna samhället. Giddens skriver: 

 

 
 

Den moderna världen är en ”skenande värld”. Inte bara i den meningen att de sociala 

förändringarna sker snabbare än tidigare, utan genom att deras påverkan på existerande 

sociala praktiker och beteendemönster också är mer omfattande och går djupare.
67

 

 

 
 

Giddens menar att samhälleliga förändringar inte kan uppfattas som skilda från den personliga 

sfären. Han skriver att ”när individer brottas med intima problem bidrar de aktivt till att 

rekonstruera den värld av sociala aktiviteter som omger dem”.
68 

Området av personliga relationer 

rymmer många fler möjligheter till självförverkligande än vad traditionella samhällen har kunnat 

bistå med. Resultatet blir att traditionella institutioner som äktenskapet och familj bildar nya 

formationer som omformerar den sociala världen.
69

 

Livsstil i det moderna samhället kännetecknas av att det är något man aktivt väljer snarare än, 
 

som i mer traditionella samhällen, något som går i arv från generation till generation.
70 

Det är, enligt 

Giddens definition ”rutiniserade praktiker, där rutinerna införlivats i klädvanor, matvanor, 

handlingssätt och umgängesmiljöer. Med de rutiner som följs är reflexivt öppna för förändringar 

utifrån självidentitetens rörliga karaktär.
71 

I begreppet livsstil ryms varje val som människor gör, 

stora som små, och som således skapar dennes självidentitet.
72   

Begreppet självidentitet definierar 

Giddens på följande sätt: ”Individens reflexiva tolkning av självet mot bakgrund av hans eller 

hennes biografi.”
73

 
 

En livsstil utgörs inte av en rad slumpartade val som människor gör, utan det är strategiskt 

sorterat för att på så sätt uppnå känsla av ontologisk trygghet.
74 

Vissa val är oförenliga med den 

livsstil som innehas, av den enkla anledningen att det skulle skapa oordning i sorteringen av vanor 

och den ontologiska tryggheten går förlorad. De val som individer gör präglas också av viljan av att 

känna samhörighet med andra och att vara del av en grupp. Därför påverkas val av grupptryck, 
 
 
 
 
 

66  Giddens (1991), s. 48 
67  Giddens (1991), s. 25-26. 
68  Giddens (1991), s. 21. 
69  Giddens (1991), s. 21 
70  Giddens (1991), s. 102 
71  Giddens (1991), s. 102. 
72  Giddens (1991), s. 102 
73  Giddens (1991), s. 276 
74  

Giddens (1991), s. 103. 
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förebilder och socioekonomiska förhållanden.
75  

Valen som livsstilen består av sker således av 

påverkan från andra, både medvetet och omedvetet. Ytterligare en förändring som moderniteten 

inneburit är att individers sociala arenor har blivit mer uppdelade än vad de förut varit. Detta 

innebär i praktiken att individers livsstilar är knutna till en specifik miljö. Livsstilssektor är ett 

sådant fall, där handlingarna som görs är högst oförenliga med handlingar i en annan kontext. 

Livsstilssektor kan innebära en aktivitet en individ gör endast en gång i veckan.
76

 

 

Summering av teoridel. 
Feministisk poststrukturalism kännetecknas av uppfattningen att människan genom handlande och 

 

agerande skapar sig själv snarare än att handlingarna grundar sig i en inre kärna i människor. 

Liknande utgångspunkter beskriver Butler, som menar att göra kön bör uppfattas som ett 

iscensättande snarare än sprungen ur en maskulin respektive feminin inre kärna. Butler beskriver 

den norm av heterosexualitet som hon kallar den heterosexuella matrisen. Heterosexualitet fungerar 

som en komponent i hur man gör kön på ”rätt” sätt, vilket Butler kallar att göra begripliga kön. Att 

göra något begripligt är även centralt i Giddens livsstils-teori, vilket syftar till att beskriva hur 

människan i moderna samhällen själva ordnar sitt liv för att skapa ontologisk trygghet, till skillnad 

från mer traditionella samhällen där traditionen bestämde val av exempelvis yrke. Livsstilen utgörs 

av en rad val, små som stora. Vissa val fungerar som oförenliga med livsstilen, oförenligt på ett 

sådant sätt att den onotologiska tryggheten går förlorad. 

 

4. Metod. 
 

Tillvägagångssätt. 
Uppsatsen utgörs av en litteraturstudie där materialet jag använder mig av rör tjejers 

 

identitetsskapande inom skateboardkultur och inom hästkultur. 
 

Materialet består av tre avhandlingar och av fem vetenskapliga artiklar. Av avhandlingarna är 

två svenska och en är kanadensisk. Av dem rör en skateboardkultur som sådan och en rör specifikt 

tjejer inom skateboardkultur. Den tredje avhandlingen rör tjejer inom hästkultur. Av artiklarna rör 

tre stycken tjejers identitetsskapande i stallmiljö, och de resterande två artiklarna rör tjejers 

identitetsskapande i skateboardkultur. 

Till en början var tanken att endast använda svenska vetenskapliga artiklar, då jag intresserade 

mig för utvecklingen av skateboardkultur för tjejer i Sverige. Dock visade sig utbudet vara knappt. 

Därför ingår det två utländska artiklar samt en avhandling, samtliga från Kanada, rörande tjejer 

och skateboardåkning. Utbudet av forskning kring tjejer och ridning var däremot större i Sverige, 

då samtliga artiklar som beskriver detta är svenska. 

Datum för materialsökning är 2010-04-08. En av avgränsningarna som har gjorts är att studien 
 
 
 

75  Giddens (1991), s. 103 
76  

Giddens (1991), s. 104. 
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endast rör två sporter, ridning och skateboard. Båda är sporter som domineras av ett kön. De finns 

starka maskulina normer inom skateboardkultur, där egenskaper som aggressivitet och mod, som 

ses som maskulina, är eftersträvansvärda och nödvändiga enligt vissa.
77 

Ridsportkulturen å andra 

sidan är dominerad av kvinnliga utövare. Egenskaper som tenderar att förknippas med ridsporten är 

vilja att omvårda och pyssla med hästarnas päls och man, en omsorg som ses som feminina 

egenskaper. Dock visar materialet att ridsporten är förknippade med såväl omsorg som makt.
78

 

Ytterligare en avgränsning är att jag endast sökte material som är högst 10 år gammalt. Eftersom att 

skateboardkultur är ett relativt outforskat område, och majoriteten av materialet är från 2000-talet, 

ville jag att materialet om hästsport skulle vara lika uppdaterat för att få en någorlunda rättvis bild 

av respektive arena. 

Vid artikelsökning användes Sociological Abstracts och Google Scholar. Jag kommer här 

att presentera resultatet av materialsökning genom att redovisa varje sökmotor för sig. 

Vid sökning i Sociological Abstracts användes sökorden: Female skateboarders, skateboarding 

and identity och skateboarding. Sökningarna gav totalt 18 artiklar. Av dessa användes två. 

Materialet som valdes bort gjordes av anledning att de inte rörde specifikt tjejer som skejtar, samt 

att de inte var en artikel i form av resultat från fältstudie. 

Vid sökning i Google Scholar används samma engelska sökord vilket gav ett väldigt brett 

resultat, av dessa används en avhandling. Material som inte rörde tjejers situation specifikt valdes 

bort. Många artiklar handlade om skaderisken som finns inom skateboardkulturer, vilket inte är 

direkt relevant för mig. Förutom de engelska sökorden används dessa svenska sökord: tjejer och 

skateboarding och skateboard och identitet vilket visade 30 artiklar, avhandlingar och uppsatser. Av 

resultatet används en avhandling. Materialet som valdes bort rörde mansdominerande sporter i stort 

och inte skateboard specifikt, samt att de inte utgörs av fältstudier. Vid sökning av material gällande 

hästkultur användes sökorden: Ridsport och tjejer, stallkultur och ridsport och identitet vilket gav 

118 stycken träffar. Av dessa valdes en avhandling och två artiklar. Material som valdes bort var av 

anledning att de inte var fältstudier. 

 
 
 

Källor. 
Nedan redogörs för materialet som används. För att underlätta för läsaren väljer jag att dela in 

 

materialet efter teman som de rör. Först beskrivs materialet som behandlar hästkultur och sedan 

materialet som rör skateboardkultur. 

 

Hästkultur. 

Lena Forsberg
79 

beskriver i sin avhandling Att utveckla handlingskraft – om flickor 
 

identitetsskapade processer i stallet det empiriska arbetet hon bedrivit under 2 år i en kommunal 
 

77  Bäckström (2005), s. 258. 
78  Nikku (2005), s. 31. 
79  

Forsberg (2007) 
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ridskola. Förutom den faktiska tid som Forsberg spenderade som forskare i ridkulturen befann hon 

sig där även på sin fritid, dels som tränare för tävlingsekipage och som hästägare. De personer som 

deltagit i studien är väldigt aktiva i hästkulturen, som ryttare men också aktiva i den bemärkelsen att 

de spenderade mycket tid och utförde mycket arbete i stallet.
80

 

Det första året som Forsberg befann sig på den ridskola där forskningen bedrevs gjordes 

kvalitativa intervjuer, som Forsberg väljer att kalla berättelser, med tjejer och kvinnor i åldrarna 16- 

57. Syftet med denna metod var att jämföra stallkulturens betydelse mellan nutid och historiskt sett. 

För kvinnorna som var i 50-års ålder var intervjuerna retrospektiva, de berättade således om sin 

ungdomstid i stallet. Syftet med denna metod var att finna gemensamma nämnare för vad 

stallkulturen har betytt för informanterna, men även studera om skillnader finns. Denna metod kom 

att ligga som grund för den resterande studien.
81

 

För att fånga stallkulturens nutidsperspektiv använder sig Forsberg av deltagande observationer, 
 

då med 6 tjejer i ålder 14-16. Stallet där observationerna ägde rum var av traditionell kommunal typ, 

där ungdomsverksamheten var stor. Under observationerna skriver Forsberg att: ”Deras språk och 

handlingar och hur de framställde sig själva var i fokus”.
82 

Forsberg utförde forskning under lång 

tid och kunde därför studera om de handlingar tjejerna utförde stämde överens med vad det sa, 

vilket gör att observationerna blir av det djupare slaget. 

Ett år senare utförde Forsberg samtalsintervjuer med samma tjejer som hon året innan observerat. 

De tidigare studierna fungerade som grund för vilka ämnen som intervjuerna skulle beröra. 

Intervjuarna skedde enskilt och var vardera 2 timmar långa.
83

 

I artikeln ”Hästar är mitt liv!” - ridsportens betydelse för unga tjejers identitetsskapande 

beskriver Marie Bergströms
84 

sin studie vars syfte var att belysa tjejers intresse för ridsport. Frågor 

Bergström undersöker svaren på är rörande vad ridsporten har för betydelse för de tjejer som 

rider, ”vad är det för identiteter som tjejerna konstruerar och vilken funktion fyller den för dem 
 

under tonårstiden?”
85 

Bergström använder sig av både enkäter och intervjuer. Genom att skicka 
 

ut enkäter vill Bergström få en överblick över intresset för ridsport bland ungdomar i åldrarna 16-19. 

Enkäterna skickas ut till tre olika gymnasieskolor, där de som besvarade enkäterna läste 

samhällsprogrammet, barn-och fritidsprogrammet och idrottsprogrammet. Sammanlagt besvarades 

205 enkäter, 128 av dem var tjejer och 77 av dem var killar.
86 

Enkäterna visade att 60 stycken valt 
 

är att studera ridgymnasium. Dessa tjejer är de som Bergström intervjuar. Tjejerna är mellan 16-19 

år och spenderar mycket tid i stallet, både under och efter skoltid. 

Katarina Ojanen har intervjuat 8 tjejer i Finland om deras ridintresse. Studien publicerades i 
 

 
80  Forsberg (2007), s. 27. 
81  Forsberg (2007), s. 27. 
82  Forsberg (2007), s. 33 
83  Forsberg (2007), s. 38 
84  Bergström, Marie (2007), ”Hästar är mitt liv!” Ridsportens betydelse för unga tjejers identitetsskapande. 
85  Bergström, Marie (2007) 
86  Bergström (2007) 
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artikeln ”Man går inte till stallet i minikjol- befriande, begränsande klädsel i stallflickors 

gemenskap”. Studien har, som artikelns namn avslöjar, fokus på klädnormer i stallet, hur tjejerna 

resonerar kring hur de klär sig i miljö där det mestadels vistas tjejer.
87

 

 

Skateboardkultur. 

I Åsa Bäckström
88 

avhandling Spår. Om brädsportkultur, informella lärprocesser och identitet ges 
 

en beskrivning av skateboardkulturen i Stockholm. Särskilt fokus på hur aktörerna inom kontexten 

skateboardkultur och i viss mån snowboard skapar mening.
89 

Hennes avhandling bygger på 

etnografiska studier i miljöer där snowboard men främst skateboard utövas. Platserna har varierat 

från skateboardbutiker, ungdomshus med ramper, fjällvärld, gator och torg. Fältet som Bäckström 

befunnit sig i beskriver hon som mer ”avgränsat i tid än i rum”.
90  

Materialet är insamlat via 

deltagande observation, då som fältanteckningar i form av både text och bilder, och dels via 

intervjuer. Av informanterna är majoriteten män, vilket speglar sportutövandet. Tjejerna som åker 

skateboard är väldigt få. De informanter som kom att ingå i studien är sådana som Bäckström 

kommit i kontakt med och sådana som på ett eller annat sätt ses som betydelsefulla inom 

skateboardkulturen i Sverige.  

Deidre M. Kelly, Shauna Pomerantz och Dawn Curries
91 

artikel Skater girlhood and 

emphasized femeninity: ´You can´t land an ollie properly in heels´ bygger på en etnografisk studie 

bland skateboardåkande tjejer i Kanada. Tjejerna som deltar i studien går i olika skolor, har olika 

bakgrund och etnicitet. Deras gemensamma nämnare är att de alla ser sig själva som skejtare. Att 

vara skejtare, visar författarna, är förknippat med maskulinet och maskulina normer. Intervjuerna 

handlar om vad tjejerna gör som tillåter dem att kalla sig skejtare samt vilka sätt som tjejerna 

använder för att positionera sig själva som skejtare. De intervjuar 20 tjejer i åldrarna 13-16. Vissa 

intervjuades två och två, andra enskilda. Totalt görs 16 intervjuer.
92

 
 

Pomerantz, Currie och Kelly
93 

beskriver ytterligare en studie av skejtande tjejer i artikeln Sk8er 

girls: Skateboarders, girlhood and feminism in motion. Studien fokuserar på hur tjejerna utmanar 

killarna för att få respekt som skejtare. 

Natalie Louise Porter
94 

avhandling Female skateboarders and their Negotiation of Space and 

Identity bygger på hennes etnografiska studie av skejtande tjejer i Montreal, Kanada. Fältarbetet 

bestod av intervjuer med 9 kvinnor i ålder 18-33, de flesta var runt 20 år.
95 

Porter är själv skejtare 
 

 
87  

Ojanen, Karoliina (red. Gradén, Lizette. Petersson McIntyre, Magdalena) (2009),”Man går inte till stallet i minikjol”. 

Befriande, begränsande klädsel i stallflickors gemenskap (Modets metamorfoser, Den klädda kroppens identiteter 

och förvandlingar) 
88  Bäckström (2005) 
89  Bäckström (2005), s. 17. 
90  Bäckström (2005), s. 72. 
91  

Kelly, Deidre M. Pomerantz, Shauna. Currie, Dawn (2005), Skater girlhood and emphasized femininity: ´you can’t 

land an Ollie properly in heels´. 
92 

Kelly, Pomerantz, Currie (2005). 
 

93  
Pomerantz, Shauna. Currie, Dawn. Kelly, Deidre M. (2004), Sk8er girls: Skateboarders, girlhood and feminism in 

motion 
94  

Porter, Natalie Louise (2003), Female Skateboarders and their Negotiation of Space and Identity. 
95  Porter (2003), s. 12. 
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så de tjejer som intervjuades var hennes vänner. Intervjuerna var således formade som ett vardagligt 

samtal mellan vänner. Teman för intervjuerna är hur de upplever sin position på en manligt 

dominerad arena. 

 

Källkritik. 
Materialet jag har valt att använda är fältstudier som författarna själva har gjort, materialet har 

 

således redan tolkats och analyserat av dem. Anledningen till att jag har valt att använda 

sekundärdata är att det intervjumaterialet är djupare än vad materialet hade blivit om jag hade 

genomfört egna intervjuer, detta på grund av tidsbrist. Dock kvarstår faktum att materialet redan är 

analyserat, som säkerligen påverkat mig i min tolkning av materialet. 

Viss kritik kan också riktas mot val av material då materialet gällande hästkulturen är från 

Sverige, medan materialet för skatekulturen är från både Sverige och Kanada. Detta kan leda till en 

obalans i framställningen och jämförelsen av de olika sporterna. Skateboardkulturen är ett relativt 

outforskad område i Sverige, särskilt bland tjejer, vilket gjorde det svårt att lyckas beskriva tjejers 

olika idrottsutövande i Sverige. Dock är inte min ambition att resultatet skall generaliseras eller 

förknippas med sporterna som sådan, utan det fungerar som en jämförelse mellan de material som 

jag redovisat. 

Kritik kan även riktas mot valet av den svenska avhandlingen, skriven av Bäckström, gällande 

skateboardkulturen. Avhandlingen rör inte skejtande tjejer specifikt utan skateboardkulturen som 

sådan. Eftersom det är mest män som är aktiva skateboardåkare är det således även män som har 

störst utrymme i avhandlingen. 

 

Analysmetod. 
Materialet kommer att analyseras med idealtypscentrerad analys tillsammans med komparativ 

 

analys.
96 

Hur tjejerna skapar och formar sin identitet fungerar som bas i den idealtypscentrerade 

analysen. Den genomförs genom att kategorisera egenskaper, attribut och handlingar som är 

specifikt för respektive grupp för att på så vis renodla materialet. Kategoriseringen sker i relation till 

teorin, alltså de egenskaper som kategoriseras ligger i linje med teorins kärnbegrepp och studiens 

frågeställning.
97

 

Materialet är lästes och kodades i sin helhet för att på det viset få överblick över huvudsakliga 

teman i materialet. Teman som valts är aspekter som teorierna har belyst i materialet samt i linje 

med studiens frågeställningar. Teman som jag valt att inrikta mig mot redovisas genom citat från de 

intervjuade tjejer som medverkar i materialet som används.  Materialet tolkas således genom att det 

sätts i relation till Judith Butlers teorier rörande görande av kön och Anthony Giddens livsstils- 

begrepp, som används för att belysa hur val kan fungera som identitetsskapande och skapa 

grupptillhörighet. 
 
 

96 Aspers, Patrik (2007), Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden, s. 192-193. 
97 Aspers (2007), s. 192-193 
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Den komparativa analysen är lämplig i det här fallet, då ambitionen är att studera hur 

identitetsskapande sker på olika sätt beroende på kontext. Idealtyperna jämförs för att på det sättet 

uppmärksamma likheter och skillnader. Min ambition är att jämföra tjejernas uppfattning om sig 

själva som tjejer beroende om de vistas i miljöer kantad av kvinnliga respektive manliga förtecken. 

Genom valda teorier har jag studerat hur tjejerna ”gör” kön på olika sätt, och vilka sätt att vara tjej 

på som anses som mest eftersträvansvärt. Livsstils-begreppet används för att analysera vilka 

handlingar som präglar en viss grupp, och hur man genom dessa skapar en identitet och 

grupptillhörighet. 

 

5. Resultat. 
 

Nedan redovisas materialet sammanlänkat med de teorier som valts. Materialet är indelat i olika 

teman, som på olika sätt belyser tjejer inom hästkulturers och skateboardkulturers olika och 

likartade uppfattningar kring att vara tjej. Först beskrivs temat genom valda citat hämtat ur 

materialet, och sedan följer en teorianknytning. 

 

Att vara fel; posers och fjortisar. 
Samtliga tjejer uttrycker hur de tampas med andras uppfattningar om dem som rid- och skejttjejer. 

 

Både killar och andra tjejer kunde ifrågasätta deras val av fritidsintresse. Samtliga poängterar vikten 

av att vara sig själva. Det första temat som beskrivs handlar om hur en viss klädsel kan föra 

samman eller skilja en grupp åt. Inom skejtkulturen pratar tjejerna om ”posers” som en typ av 

femininitet som inte är eftersträvansvärt. Ridtjejerna pratar på liknande sätt om en specifik grupp 

tjejer, men kallar dessa för ”fjortisar”. 

 
 
 

Posers. 

En tjej säger såhär gällande posers: ”The males are potential skaters and females are posers”
98

. 
 

Citatet kommer ifrån en tjej som beskriver hur de skejtande killarna uttrycker sig om skejtande 

tjejer. Killarnas uppfattning är således att en skejtare är kille eller man. De skejtande killarna 

ifrågasatte ofta tjejernas motiv till varför de befann sig vid områden där det förkom skejting. En av 

tjejerna berättar: 

 

 
There's this one time where a couple of guys thought we were just- they said it out loud that 

we're just there for the guys and we're like,”No!” And they're like,”But you’re here all the 

time, like almost every day, skateboarding, and so are we.
99

 

 
 

 

Tjejernas deltagande på skejtarenan uppfattades av killarna som om tjejerna vill ha killarnas 
 

 
 

98  Porter (2003), s. 63. 
99  

Pomerantz, Shauna. Currie, Dawn. Kelly, Deidre M. (2004), Sk8er girls: Skateboarders, girlhood and feminism in 

motion 
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uppmärksamhet, för att flirta. Att tjejerna faktiskt skejtade uppfattades enbart som en strategisk 

skenmanöver. Dock fanns det många tjejer som “hängde” runt skejtarenan för killarnas skull, men 

det var ingenting som de intervjuade tjejerna ville kopplas samman med. 

 

Det är inte bara tjejer som kan bli sedda som posers, även killar kan bli sedda som det. En poser 

kan även vara en person, kille som tjej, som befinner sig vid miljöer där skejting förekommer men 

som själva inte skejtar. De klär sig i kläder som förknippas med skateboardåkande, vilket tenderar 

att vara lösa kläder av specifika märken. I följande citat beskriver en av skejtartjejerna varför hon 

irriterar sig på posers: 

 
 

 
It bugs me ´cause you see all these preppy little kids and they are going and buying skate 

shoes and skate clothing, which makes the price go up for people like us who depend on 

that. Like my shoes have the biggest ollie hole in them, like you have no idea!
100

 

 
 

 
Citatet beskriver hur skateboardkulturen med dess stil har kommit att bli populärt bland människor 

utanför skateboardkulturen, alltså som inte själva åker skateboard. Hon menar att kläderna är till för 

individer som åker skateboard eftersom att kläderna tenderar att vara löst sittande och på det viset 

anpassade för att göra diverse skateboardtrick. Kläderna som tjejerna använder då de skejtar väljs i 

större uträckning för deras funktion än hur de ser ut. De menar att posers gör tvärtom, de köper 

kläderna endast för stilens skull och inte för deras funktion eftersom de inte åker skateboard. Detta 

leder till att kläderna prismässigt går i höjden, samtidigt som att skateboardkulturen blir mer 

odefinierbar. 

 

Fjortisar. 
 

 
Vi hade en spökkväll nyligen, och jag hade inte träffat dem på 

länge och så var de svartmålande kring ögonen, och så hade de 

pösbyxor och tighta linnen sådär… och man bara; nej, vad har 

hänt med dem? De har förstörts sig?
101

 

 

 
 

Citatet ovan kommer från en tjej som beskriver den grupp tjejer i stallet som inte klär sig efter rätt 

femininitet som är ses som eftersträvansvärt av de tjejer som intervjuas. Tjejerna som beskrivs i 

citatet bär tajta kläder och smink, och uppvisar en medvetenhet om att vilja se bra ut i stallet. Den 

grupp av tjejer kallar de intervjuade tjejerna för fjortisar. En av de intervjuade tjejerna säger: ”Om 

någon kommer med skolkläder tittar man lite förundrat på henne”
102 

Att visa sig uppklädd i stallet 

uppfattas som konstigt och onödigt för många av tjejerna, detta eftersom ”det spelar ingen roll, 
 

 
100 

Kelly, Pomerantz, Currie (2005) 
 

101  Forsberg (2007), s. 96. 
102  
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ingen liksom tittar på”
103 

Att ingen tittar på fungerar som anledning att inte klä sig fint, och gör att 

de som faktiskt klär sig fint uppfattas som konstiga. 

 

Teorianknytning. 
Samtliga tjejer uttryckte att det fanns sätt att agera som ansågs ”rätt” och ”fel”. De som 

 

agerade ”fel” sticker ut från den övriga gruppen. Genom att använda Giddens terminologi kan detta 

förstås som att ”utstickarnas” självidentiteten inte uppfattades som tillräckligt inramad.
104 

En 

odefinierbar självidentitet ger upphov till kaos och svårigheter att placera en person. Personen ifråga 

uppfattas därför, som i detta fall, som en poser alternativt fjortis. Anledningen till att självidentiteten 

inte blir tillräckligt inramad beror på att vanor och orienteringar är oförenliga med kontexten som 

individen befinner sig i. Oförenliga vanor kan resultera i svårigheter med att bilda ett mönster för 

självidentiteten.
105 

Oförenliga vanor är i beskrivna fall smink i stallet, och tjejer som befinner sig i 

skejtmiljöer endast för att träffa skejtande killar samt personer som bär skejtkläder utan att själva 

skejta. De individer som inte agerade enligt tjejernas normer i stallet uppfattades inte som ”riktiga” 

ridtjejer. Giddens förklarar detta med att säga: ”livsstilsmöjligheterna är därför ofta knutna till 

beslut om att bli en del av dessa miljöer på bekostnad av andra tänkbara alternativ”.
106

 
 

Anledningen till irritationen som tjejerna visade kan förstås som att ha sin grund i att ”utstickarna” 

inte offrat tillräckligt och uppfattas därför inte som en ”riktig” skejtare respektive stalltjej. Individen 

som kliver utanför vad de intervjuade tjejerna ser som ”normalt” uppfattas som ogripbar och 

oförutsägbar. 

 

Enligt Judith Butlers terminologi kan exemplen ovan förstås som exempel på den heterosexuella 

matrisen. Butler menar att när män och kvinnor ses som varandras motsatser och där begäret 

uttrycker könet fungerar det som en tvingande heterosexualitet, vilket är vad den heterosexuella 

matrisen syftar till att beskriva.
107 

I den killdominerade arena som skateboardkulturen är, sågs 

tjejernas närvaro endast som ett försök till att få uppmärksamhet av de skejtande killarna. 

Klädskejtstilen som tjejerna anammat såg endast som en strategi att attrahera killarna och inte som 

en nödvändighet för tjejernas utövande. Tjejerna uppfattades som tjejer och förväntas således att 

bete sig på ett sådant sätt, vilket inom skejtarenan innebar att befinna sig i miljön endast för att få 

uppmärksamhet av de skejtande killarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
103  Ojanen ((2009), s. 64. 
104  Giddens (1991), s. 101 
105  Giddens (1991), s. 103. 
106  Giddens, (1991), s. 104. 
107  

Butler (1999), s. 75. 
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Hur tjejerna faktiskt agerar är ett exempel på hur kön är performativt. Butler skriver: 
 
 
 
 

Sådana allmänt konstruerade handlingar, gester, utföranden är performativa i den 

bemärkelsen att den kärna eller identitet som de gör anspråk på att uttrycka är fabricerad 

och upprätthålls med kroppsliga tecken och andra diskursiva medel. 
108

 

 
 

 
Enligt Butler är det omöjligt att tala om kvinnligt och manligt beteende som om det grundas i en 

faktiskt kärna, eftersom ingen ren och faktisk kvinnlighet respektive manlighet existerar. Istället 

talar Butler om imitation av imitationen och hänvisar till tidigare beskrivna exempel gällande 

dragshowartisten.
109

 

 

Skejtkillarnas agerande visar på en uppfattning om att tjejer agerar på ett visst sätt för att de är 

tjejer, snarare än uppfattningen om att handlingar skapar den man är. Butler förklarar detta då hon 

beskriver könets som verkan snarare än orsak för ett visst handlande.
110 

Skejttjejernas 

agerande gör att de vidgar föreställningen om vad en tjej är, samtidigt som de utmanar synen av kön 

som uttryck för inre kärna.
111   

Stalltjejernas inställning till de tjejer som bär tajta kläder och smink 

kan förstås som ett exempel för den heterosexuella matrisen. Att vara mån om sitt utseende i stallet 

kan uppfattas som onödigt då avsaknaden av killar gör att det inte finns någon att göra sig fin för 

och attrahera. Enligt den heterosexuella matrisen förväntas män och kvinnor att attrahera och 

attraheras av varandra. Då skejttjejerna vidgar synen av den traditionella femininitetens sexualitet 

på grund av att de befinner sig på en arena dominerad av manliga normer fungerar normerna i 

stallet som reproducerande av heterosexualitet som norm. 

 

Rätt femininitet är lika med alternativ femininitet. 
Enligt tjejernas beskrivningar finns det tydliga gränsdragningar mellan vad som karakteriserar den 

 

egna gruppen och vad som karakteriseras av ”dem andra”. 
 
 
 
 

I notice that they, like, all dress, like, they have, they have to have some sort of motivation 
to dress up like that and I think it's to be popular, to kind of, um, get guys. And so, I don't 

like that. I think it's totally wrong to life your life like that.
112

 

 

 
 

Citatet kommer från de skejtande tjejerna. Tjejerna beskriver sig själva med att säga vad de inte är, 

alltså sådana som motiverar att klä sig fint för att attrahera killar. Istället menar tjejerna att det är 
 

 
 
 
 
 

108  Butler (1999), s.214. 
109  Butler (1999), s. 220. 
110  Butler (1999), s. 75. 
111  Butler (1999), s. 220. 
112  
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viktigt att vara sig själv och inte vad människor vill att man ska vara.
113

 

 
När de skejtande tjejerna beskriver sig själva använts ord som alternativ, annorlunda och original. 

En av tjejerna beskriver detta genom att säga: 

 
 

 
I think we're kind of the different, kind of alternate, creative group, because we're always 

making up our own clothes and trends.
114

 

 
 

 
En av anledningarna till att tjejerna uppfattar sig själva som annorlunda är att de tillverkar sina egna 

kläder och trender. Kläderna är beskrivna som bekväma och lösa. En av tjejerna berättar om 

skatekläder på följande vis: 

 
 

 
A lot of skater clothes aren't slutty, so that's really cool... That really tight stuff- those can 

get really annoying after awhile, and you can't do anything on a board in it.
115

 

 
 

 
Vid val av klädsel är det viktigt att de inte sitter för tajt eftersom tjejerna då inte kan röra sig så fritt 

som de vill på brädan. En annan förklaring till val av klädsel kan vara att de inte vill förväxlas med 

posers som bär tajta kläder för att attrahera de skejtande killarna När de skejtande tjejerna får frågan 

varför de tror att det inte är så många tjejer som skejtar svarar en av dem: 

 
 

 
Girls might see skateboarding as a guy thing to do. It is our thing to sit around and chit chat 

and gossip and stuff and watch them skateboard.
116

 

 
 

 
De andra tjejerna håller med det som sagts och poängterar starkt att de inte är sådana. Citatet 

beskriver en typ av tjej som de skejtande tjejerna inte vill vara, en mer traditionell typ av femininitet. 

 

Ridtjejerna beskriver sig själv på liknande sätt som de skejtande tjejerna, då genom att visa vad 

som karakteriserar dem och vad som karakteriserar ”dem andra” 

 

 
Vi är ju inte som alla andra kanske... (skrattar) nej, jag 

 

vet inte vad jag ska säga, vi är som alltid glada och snälla mot varandra, 
 

men jag vet inte… vi är ju som hästiga av oss… mot för t.ex. 

gängen på skolan, många på skolan är ju sådana att de orkar ha jättemycket 

smink och fina kläder men vi är oftast ganska lata av oss och 
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så…(fnissar).så att vi bryr oss inte så mycket om vad någon annan 

tycker om oss. Vi har ju som ändå varandra… eller vad man ska 

säga…
117

 

 

 
 

På liknande sätt som skejttjejerna, beskriver ridtjejerna sig själva som annorlunda mot gängen på 

skolan. De beskriver sig själva som lata då de inte bär smink eller fina kläder. De menar att de inte 

bryr sig om vad andra tycker om dem eftersom de har varandra. 

 

Om inte du tillhör det populäras gäng, vilket gäng tillhör du? 

De obryddas gäng,(fnissar).. 

De populäras gäng de ser bra ut, de har jättesnygga kläder, de har nya 

kläder varje dag! Vi som är i det andra gänget, stalltjejerna och dom 

som inte orkar hänga på det där... vi chillar... tar det lite lugnt… vi kan ha 
 

mjukisbyxor på skolan och så dära 

Men är inte det lite nästan lite inne? 

Nej, det är det inte längre, fniss.. 

Mjukisbyxor, och det är så att man behöver inte vara så djäkla cool, 

och gå på alla fester och så dära..
118

 

 

 
 

Citatet visar en konversation om hur ridtjejerna uppfattar sig själva och andra på skolan. De menar 

att de är annorlunda än de populära gängen i skolan som är mer fixerade vid utseende. En tjej säger 

såhär: 

 
 
 

Stallet är det enda stället man inte behöver bry sig över hur man 

ser ut. Här är man alltid ful.
119

 

 

 
 

Bland de intervjuade tjejerna är stallet en plats där de inte behöver bry sig om sitt utseende. Att 

vara sig själv, är något som poängteras många gånger i intervjuerna. Om fler killar skulle spendera 

tid i stallet trodde tjejerna att det skulle uppfattas som viktigare att se bra ut.
120

 

 

Tjejerna uppfattar sig själva, precis som tidigare citat, som att inte bry sig så mycket om vad 

andra tycker om dem. De tar avstånd från en viss typ av femininitet som de menar är mån om att se 

bra ut och alltför intresserad av vad andra tycker om henne. Det kan även ses som en motreaktion 

mot en traditionell femininitet som associeras med stallmiljö, där stallet förknippas mer med 

omvårdnad än av att utföra tunga arbetssysslor.
121

 

 

 
 

117  Forsberg (2007), s. 109 
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Teorianknytning. 
Båda tjejgrupperna ordnar och strukturerar sina livsstilsvanor gentemot livsstilsvanor som de tar 

 

avstånd från. Giddens skriver: ”Att kreativt konstruera en livsstil kan följaktligen bli ett särskilt 

karakteristiskt drag”.
122 

Genom att tjejerna aktivt tar motstånd mot handlingar och beteende 

fungerar kreativitet som någonting karakteristiskt för deras livsstilsvanor. Den kreativa egenskapen 

är något som främst skejttjejerna visar, då de aktivt skapar nya trender och kläder som strider mot 

de trender som de populära gängen klär sig i. De framhåller att de tycker det är viktigt att vara sig 

själv och inte vad andra vill att de ska vara samt att de inte bryr sig om vad andra tycker om dem. 

Samtidigt uppfattas det som viktigt för dem att visa vilka de är, men kanske främst vad de inte är. 

Det som de starkast tar avstånd mot är att vara en tjej som endast befinner sig i skejtmiljöer för att 

få uppmärksamhet från de skejtande killarna. 
 

Ridtjejerna använder ordet ”obryddas gäng” för att beskriva hur deras kompisgäng skapar 

gemensamma livsstilar genom att aktivt ta avstånd från beteenden som är oförenligt med vad det 

innebär att vara ridtjej. Giddens beskriver modernitetens förändringar som en upplösning av 

enhetliga livsvärldar.
123 

Istället innebär moderniteten att individer ställs inför en rad olika 

livsvärldar som alla knuts samman med en specifik livsstil. För tjejerna innebär en livsstil stallets 

normer och skolans normer en annan livsstil. Men gemensamt för de båda arenorna är att 

tjejgruppen är densamma. Detta visas då en av tjejerna beskriver stallet som det enda stället man 

inte behöver bry sig om hur de ser ut, trots att liknande beskrivning används om skolan. 

Tjejgruppen fungerar upprätthållande av livsstilen som finns i stallet även i skolan. 

 

Samtliga tjejer verkar för att vidga föreställningen av hur en tjej ska agera. Butler skriver att: 
 
 
 

Somliga kanske undrar vad det egentligen tjänar till att vidga möjligheterna, men den 
frågan kommer sannolikt inte ställas av någon som har erfarit vad det innebär att leva sitt 
sociala liv i egenskap av någonting som är omöjligt, ogenomförbart, overkligt och 

illegitimt.
124

 

 
 

 
Tjejerna agerar aktivt för att inte uppfattas som traditionellt feminina och agerar således aktivt för 

att bredda innebörden av att vara tjej. Detta eftersom traditionell femininitet inte är förenligt med 

deras utövande.  Samtliga tjejer påpekar att det är viktigt att vara sig själv. Detta tyder på att tjejerna 

uppfattar att det finns en inre kärna, en essens i människan vilket strider mot Butlers teorier. Butler 

menar snarare att människans agerande inte härrör ur en inre kärna utan är konstruerat genom 

språket.
125 

Vilket visar på vad på vad Butler menar då hon argumenterar för att kön snarare bör ses 
 

 
 
 
 

122  Giddens (1991), s. 107. 
123  Giddens (1991), s. 104. 
124  Butler (1999), s. 22. 
125  

Butler (1999), 118. 

25 



som performativt än expressivt
126

. 

Ridtjejerna talar om stallet som en slags frizon där de inte behöver bry sig om hur de ser ut. Då 

en tjej berättar om stallet som en plats där man alltid ful visar det på en uppfattning om att den 

naturliga kvinnan är ful. Butler menar att agera kvinnligt är kopiera kopian eftersom ingen kvinnlig 

kärna finns.
127 

Tjejernas uppfattning av hur man är fin respektive ful som tjej är grundad i kulturellt 

konstruerad förståelse av vad det innebär att vara attraktiv tjej. Att vara fin som tjej uppfattas 

således som att man ska anstränga sig för att se bra ut, genom smink och fina kläder. 

 

Gemenskap. 
Både ridtjejerna och skejttjejerna betonar gemenskapen som en viktig aspekt av deras utövande. En 

 

av ridtjejerna säger såhär: 
 

Stallet är det som en skola samtidigt som det är en fritidsgård, man lär sig sociala biten och 

kring ridningen, det är ju som inte bara att du ska iväg och träna, utan du får lära dig hur 

man bete sig. Det lär man ju sig i andra sporter också men i stallet eftersom du umgås där 

förutom tränandet på fritiden det gör att det skiljer sig från andra sporter skulle jag vilja 

säga… ridning är ju som en livsstil du avsätter mycket tid, det är inte så att du bara kan 

tänka att nu far jag och tränar, utan du ska ju, jag vet inte hur jag ska säga, men ridning är ju 

så mycket mer än bara en sport.
128

 

 
 

 
Stallet likställs med en skola där tjejerna, förutom att rida, lär sig att umgås med andra människor 

och ”hur man ska bete sig”. Eftersom ridsporter tenderar att vara mycket tidskrävande och kräver 

således att mycket tid spenderas i stallet, ses ridsport mer som en livsstil än en sport. Många av 

tjejerna var positiva till att gemenskapen i stallet mestadels utgjorders av tjejer. En av flickorna 

menade att man då kunde vara sig själv och att ”blygheten var bortblåst”.
129 

Blygheten som annars 

var närvarande i könsblandad gemenskap. 

 

Tjejerna pratade även om att all tid de spenderade i stallet gjorde att de såg ridningen som en 

individuellt uttövande samtidigt som det var kollektivt. En tjej säger: 

 

 
Mamma brukar säga att halva nöjet är ju kompisarna, ridning är ju ingen lagsport men jag 

skulle vilja säga att det är som en lagsport. Ofta om man kommer från samma klubb hejar 

man på varann, jag skulle inte missunna någon från min klubb, jag hade hellre sett att 

någon från min klubb vann och så.
130

 

 
 

 
Kompisarna och gemenskapen ses som halva nöjet med ridsporten. De starka banden inom 

ridklubben gör att tjejerna anser att ridsporten är en lagsport, trots att det är individuellt utövat. 

 

Precis som ridsporten utövas skateboardåkning individuellt. Dock präglas skateboardkulturen, 
 

 
126  Butler (1999), 119. 
127  Butler (1999), 127. 
128  Forsberg (2007), s. 93. 
129  Forsberg (2007), s. 100. 
130  
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precis som ridsportskulturen, av en kollektiv gemenskap och livsstil, men på ett annorlunda sätt än 

det som präglar ridtjejerna. 

 

För att inte misstas för en poser menar fler av de skejtande tjejerna att de vill bli betraktade 

som ”one of the guys.”
131 

För att bli accepterade som en skejtare krävs det att de anammar 

kulturens normer vilket innebär att de traditionellt feminina attributen byts ut mot maskulina attribut. 

De skejtande tjejerna som uttrycker denna åsikt vill nå acceptans som skejtare genom att smälta in i 

mängden och bli sedd som vilka skejtare som helst. De strävar efter att bli sedda som skejtare, att 

könstillhörighet ska spela mindre roll. 

 

Dock råder det två skilda uppfattningar bland skejttjejerna vid tal om gemenskap. Flera av de 

skejtande tjejerna betonar ”Girl Power” 
132   

snarare än att bli sedd som en av killarna. Tjejerna som 

uttrycker denna ståndpunkt är positiva till tävlingar avsedda endast för tjejer och skejtdagar enbart 

för tjejer, vilket det andra lägret av skejttjejer inte är positiva till. De som är negativt inställda menar 

att sådana aktiviteter resulterar i att skejtande tjejer inte ses som ”riktiga” skejtare. Medan tjejerna 

som är för ”girl power” menar att: 

 

 
Yet without separate female events… Only a few women will ever get any coverage by the 

media, which is what’s really needed to build the sport for women.
133

 

 
 

 
Att ordna tävlingar och skatedagar för enbart tjejer upplevs således som något som behövs för att 

tjejer ska synliggöras inom sporten. 

 

Teorianknytning. 
Genom att intresset omgärdas av en kollektiv gemenskap skapas särskilda attribut, jargonger och 

 

beteenden som är specifika för gruppens gemenskap. Livsstilen som skapas tillsammans med andra 

fungerar som strukturerande i det moderna samhället som inte är strukturerat efter traditionens 

ramar. Människan är fri att välja, men för att skapa en begriplig och trygg livsstil eftersträvas ett 

sammanhang i handlingar och val som skapar livsstilen. Giddens skriver att: 

 

 
Eftersom individer brukar röra sig mellan olika miljöer eller platser i sitt vardagsliv, kan de 

känna sig illa till mods i miljöer som på något sätt ifrågasätter deras egen livsstil.
134

 

 
 

 
För samtliga tjejer fungerar kompisgruppen som trygghet. Ridtjejerna jämför stallet med en 

fritidsgård och menar att deras utövande är mer än bara sport, det är en livsstil. De beskriver detta 

då de talar om hur de inte bryr sig om vad andra säger om dem för de har ju varandra. Om de inte 
 

 
131  Porter (2003), s. 63. 
132  Porter (2003), s. 65. 
133  Porter (2003), s. 64. 
134  
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hade varandra i skolan är det sannolikt att de skulle skapa en annan livsstil i skolan än den som 

existerar i stallet för att på så sätt skapa ett sammanhang och en trygghet. Giddens beskriver 

livsstilens karaktär som knuten till en viss handlingsmiljö
135

. 

 

I stallet uppskattar tjejerna att det mestadels är tjejer som vistas där. Den heterosexuella matrisen 

har tydligt gjort sig synlig i tidigare teman gällande stallet och gör det även i detta exempel. 

Tjejerna har tidigare uttryckt att stallet är en plats där man inte behöver bry sig om hur man ser ut, 

men medger att de nog skulle bry sig mer om fler killar skulle vistas i stallet. Tjejerna i stallet 

uppfattas enbart som kompisar, vilket visar hur heterosexualitet fungerar som norm. Tjejerna 

beskriver hur blygheten försvinner i gemenskap av enbart tjejer. Detta kan tolkas som att de 

upplever att de måste bete sig på ett specifikt sätt i ett könsblandat sällskap för att efterleva 

förväntat femininitet som fungerar som motsats till maskulinitet. Att tjejerna uttrycker trygghet i 

gemenskap med enbart tjejer kan tolkas som att de undkommer det ”sexuella spel” som annars 

förekommer i gemenskap bland killar, vilket är ännu ett exempel på då hur heterosexualitet 

uppfattas som norm. Genom exemplen kan stallet uppfattas som en frizon, och genus kan uppfattas 

som performativt eftersom det varierar beroende om miljön är könsblandad eller inte. 

 

Inom skatearenan råder det skilda läger gällande gemenskap. Vissa tjejer menar att de vill bli 

betraktade som en i gänget, en av killarna. Tjejernas agerande befäster föreställningen om att 

skejtaren är en man. Det andra lägret bland de skejtande tjejerna betonar ”Girl Power”, vilket 

innebär särskilda skejttävlingar för tjejer. Tjejerna blir på så vis ”de andra” inom skatearenan, men 

på det viset synliggörs deras existens. 

 

De skejtande tjejer som vill vara en av killarna visar genom sitt agerande att kön är performativt 

snarare än uttryckt ur en inre kärna.
136 

Trots att de är tjejer kan de uppvisa ett traditionellt maskulint 

beteende. De breddar på så vis vad det innebär att vara tjej, samtidigt som de befäster maskulina 

normer inom skatekulturen. Tjejerna som betonar ”Girl Power” utmanar däremot sportens struktur 

genom kvinnligt deltagande. Det innebär att de skapar fler arenor för tjejer, att även tjejer kan ses 

som skejtare. Samtidigt kan ställningstagandet befästa tjejer som ”de andra” inom skatekulturen, 

genom att understryka killar och tjejers olikheter snarar än likheter. 
 

Samtliga tjejer utmanar strukturer på olika sätt. Girl Power- tjejerna utmanar uppfattningen om 

att en skejtare är kille och således skateboardens struktur. De övriga skejttjejerna utmanar 

kopplingen mellan genus och kön. De visar att deras agerande inte styrs av en feminin inre kärna. 

Dock befästes uppfattningen av att feminina attribut och egenskaper inte är lämpade inom 

skateboardkulturen. 
 
 
 
 
 

135  Giddens (1991), s. 104. 
136  
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Att visa sig modig. 
 

 
 

Inte för att jag vill vara taskig, men jag tror inte att de klarar smärtan. Missuppfatta mig inte 

för alla tjejer som vill skata får naturligtvis göra det.
137

 

 
 

 
Citatet är sagt av en skejtande kille som ställer sig frågande till tjejers deltagande som 

skateboardåkare. Han menar att tjejer inte tål smärtan som är tätt förknippat med att åka 

skateboard. En annan kille säger: 

 
 

 
Jag vet tjejer som åker skateboard men jag har aldrig sett någon gör den där pang-ollien du 
vet som killar gör. Och det är samma sak där, skateboard bygger på ollien, och jag tror inte 
tjejer kan göra ollie för deras kroppar är inte byggda på det viset. Så att säga. Sen tror jag 
att inte tjejer är beredda att slå sig lika mycket. Plus att man blir ganska skitig av att åka 
skateboard, åtminstone om man åker på gatan. Så att, jag tror inte tjejer har den hårdheten 

ungefär.
138

 

 
 

 
Även denna kille ger uttryck för att tjejer inte tål smärta i samma utsträckning som killar och att 

detta är en anledning till varför det är få tjejer som åker skateboard. Han menar även att tjejers 

kroppar inte är lika lämpade för att åka skateboard som killars kroppar är. 

 

Skateboardkulturen är dominerad av män. Risktagandet som är tätt förknippat med maskulinitet 

är något som kännetecknar skateboardåkning. För att göra trick krävs fysisk utmaning där farten 

många gånger är hög och risken att slå sig är stor, särskilt i början då man lär sig. En tjej uttrycker 

sig såhär: 

 

First, you´ve got to get the balance, and then you've got to be fearless as shit, because 24/7... 

you're riding along cement. When you fall, it hurts. It doesn't hurt a little bit- it hurts a lot. 

But in order to learn these tricks, you fall down a lot. 
139

 

 
 

Citatet uttrycker att risk för smärta är ett nödvändigt ont om man vill lära sig åka skateboard. 

Många av de intervjuade tjejerna nämner smärtan som nödvändig för att lära sig. En annan tjej 
 

beskriver hur man som tjej lär sig att vara rädd för smärta. Hon menar att ”det sitter som en reflex i 

huvudet, och ibland så slår man sig bara för att man är feg.”
140 

Många av de intervjuade tjejerna 

uttrycker stolthet över att inte vara någon mes som gnäller då hon slår sig. De poängterar även att 

de inte vill att någon skall trösta eller tycka synd om dem då de slår sig.
141 

Tjejernas tydliga stolthet 

över att inte vara feg och att kunna ta smärta kan tolkas som en motreaktion till de skejtande 
 

 
137  Bäckström (2005), s. 178 
138  Bäckström (2005), s. 180. 
139 
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killarnas åsikter om tjejernas oförmåga att hantera smärta. 
 

Inom ridsporten är risktagande något som många av tjejerna talar om. Dels risk att ramla av då 

man rider men även risker med arbetet som görs i stallet med hästarna betonas. En tjej menar att det 

är viktigt att inte vara ”våpig”
142

. Med detta menar hon att det är viktigt att vara modig, inte ge upp 

och prova igen då man misslyckats. 

 

Följande citat är hämtat ur en konversation angående att bli kallad hästnörd, som vissa killar i 

tjejernas klass ibland kallar dem. Killarna i klassen menade att tjejerna bara hade hästar i huvudet. 

Att bli kallad hästnörd var för vissa av tjejerna positivt, då de var stolta över att vara ridtjejer. Men 

en tjej tyckte varken att det var positivt eller sanningsenligt att bli kallad hästnörd. Hon säger såhär: 

 

 
Om någon kallade mig för hästnörd, så skulle inte jag ta det som något positivt. Jag skulle 
bli irriterad, för jag tycker inte bara för att man gillar hästar så är man en nörd. Då vill jag 
att den som säger det ska få se och känna på hur det är att gilla hästar och fatta att det 
överhuvudtaget inte är nördigt på nåt sätt. Det är ju mindre nördigt än, typ GOLF! Hur 

farligt och riskfyllt är det på en skala? Då är hästintresset 1000 gånger farligare…
143

 

 
 

 
Enligt henne var begreppet nörd förknippat med feghet vilket hon inte ansåg att hästsport innebar. 

Hon menade att hästsporten kräver att man är modig och tycker om utmaningar. 

 

 
 
 

Teorianknytning. 

Precis som skejttjejerna poängterar ridtjejerna att risktagande är centralt i deras utövande. Jag tolkar 
 

att skejttjejerna gör det som en anpassning till den manligt dominerade arenan och som reaktion 

mot killarnas åsikter om att tjejer inte kan åka skateboard. 

 

Ridtjejerna utövar ett intresse som till viss del är förknippat med omvårdnad och gullande med 

häst, som i sin tur är förknippat med traditionellt feminina handlingar. De poängterar risktagande 

vilket breddar föreställningen av vad hästsport kan vara och breddar således innebörden av vad det 

innebär att vara tjej. 

 

För att bli accepterade som skateboardåkare understryker tjejerna att de inte är rädda att göra sig 

illa. Detta poängteras kraftigt eftersom det är en av anledningarna som killarna uttrycker till varför 

det inte är så många tjejer som åker skateboard. Eftersom risken att göra sig illa är centralt vid 

skateboardåkning är det något som tjejerna måste hantera för att bli accepterade. De skejtande 

killarnas beskrivning av tjejerna som sköra och fega gör att tjejerna måste bevisa något i högre 

utsträckning än vad skejtande killar behöver. Då eftersom det är underförstått att de kan hantera 

smärta eftersom de är killar. Tjejernas agerande är ett exempel på hur feminina handlingar inte 
 
 
 

142  Forsberg, (2007), s. 57. 
143  
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nödvändigtvis ageras av en kvinnlig kropp. Butler beskriver detta då hon poängterar att genus inte 

skall ses som ett substantiv, och fortsätter med att skriva: ”På så sätt är genus alltid en handling, 

men inte genom ett subjekt som skulle kunna existera före handlingen”.
144 

Således visar tjejerna hur 

deras handlingar inte grundas i en inre kärna som gör att de agerar som tjejer, handlingarna gör 

genuset. 

 

Jag tolkar ridtjejerna understrykande av risker och utmaningar för att deras sportutövande, som 

motivering till varför sporten skall tas på allvar. 

 

Normalt kön. 
Inom skatboardkulturen fungerar maskulinitet som norm. Det uppfattas inte som ett feminint 

 

beteende att åka skateboard, få skrapsår och bli smutsig. En tjej uttrycker sig såhär: “Stereotypes for 

a girl skater are either a girly-girl who can't do anything, or a butch”.
145 

Hon beskriver två typer av 

tjejer som rör sig inom skatearenan. Dels den flickiga, som kan jämföras med vad som kallas poser, 

som befinner sig på skatearenan för att träffa och flirta med killar.
146 

Den andra typen som beskrivs 

är den homosexuella butch-tjejen. Att åka skateboard hör inte samman med vad som uppfattas som 

feminint och således inte med att vara heterosexuell. De tjejer som skejtade uppfattade många 

gånger killarnas attityd mot dem som fientlig, en av tjejerna förklarar varför med att säga: ”Just 

because, you know, girls are doing their sport”.
147 

Att skejta ansågs vara killarnas sport, och genom 

att tjejerna deltog utmanade de detta. 

 

Bäckström fick under sitt fältarbete i uppdrag att dela ut informationsblad till ”journalister, 

snygga tjejer och skatare”
148 

Tjejer uppfattas således inte som skejtare, iallafall om man anses vara 

en snygg tjej. 

 

När tjejerna får frågan varför de tror att det är så få killar som rider, svarar de att det är för att de 

inte vågar eftersom de är rädda att andra ska se dem som fjolliga och uppfattas som 

homosexuella.
149 

På grund av den schablonartade bilden av ridsport som mer präglad av 

traditionella feminina handlingar som omvårdande snarare än handlingar som kräver tungt arbete 

och mod. Att vara kille och intressera sig för något som anses feminint gör således att omgivningen 

ifrågasätter hans sexuella läggning. Heterosexualitet förknippas med traditionell syn av femininitet 

respektive maskulinitet. Heterosexualitet fungerar således son norm. En tjej säger: “Really, they are 

not very smart, because all the girls are in the stable”
150 

gällande killars frånvaro i stallet, syftande 

till att stallet är en bra arena för killar att flirta med tjejer eftersom det finns så många tjejer i stallet. 
 

 
 

144  Butler (1999), s. 77. 
145 

Porter (2003), s. 56. 
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Intresset för tjejer snarare än hästar förknippas med killars möjliga närvaro i stallet. De killar som 

faktiskt red sågs inte som potentiella pojkvänner utan snarare som vilken kompis som helst. Detta 

förklarar en av tjejerna med att säga: ”He talks and hugs the horse as we do”.
151

 

 

Några av tjejerna har pojkvän, som ibland följer med till stallet. En av tjejerna berättar om en 

pojkvän som var med i stallet och säger: ”Han till och med knoppar hennes hästs man! Där går 

verkligen gränsen!”
152 

Om beskrivna pojkvän sägs även: 

 

 
Det känns som att hon bestämmer lite väl mkt över honom, för t.ex. på tävlingar släpar han 

sådana boxar för tävlingar, medans hon kan sitta och dricka en läsk, känns det som…lite 

den stilen…så skulle inte jag vilja göra, okej om han erbjöd sig…det ska som vara på bådas 

villkor på nåt sätt…jag vet int riktigt om han är en toffel, (skrattar)… Hon kan ju inte ha 

tvingat han? hmm, jag vet inte…(skrattar).. Nej, men han måst ju ha ngt intresse av att 

hjälpa henne, eller hjälpa klubben eller nånting sånt…det måst ju vara sånt också…men 

endel killar kan ju vara riktigt toffliga…(skrattar)…
153

 

 
 

 
Genom detta citat förmedlas åsikter om hur en kille och tjej bör agera. En kille passar exempelvis 

inte för att fläta och knoppa hästens man. Inte heller vara ”tofflig” och självuppoffrande, vilket kan 

tolkas som motsats till traditionell syn på maskulinitet som är mer förknippat med handlingskraft 

och styrka. 

 

Teorianknytning. 
Tidigare teman har visat hur tjejerna genom sitt handlande utmanat synen av vad en tjej bör och kan 

 

göra. Temana har visat hur kön fungerar som performativt snarare än expressivt. Detta tema visar att 

det inte är någon enkel process att vidga föreställningen av relationen mellan kön, genus och 

sexuelitet. Butler skriver: 

 

 
Eftersom identiteten säkras genom de stabiliserande begreppen kön, genus och sexualitet, 
ifrågasätts själva person-begreppet i och med framträdandet av de inkoherenta eller 
diskontinuerliga genusvarelser som ter sig som personer men inte följer de genuspräglade 

normer för kulturellt begriplighet varigenom personer definieras.
154

 

 
 

 
Att handla ”begripligt” innebär att genusagerandet är i linje med biologisk könstillhörighet, alltså att 

handlingarna gör anspråk på att det existerar en inre kärna som bestämmer agerande. De skejtande 

tjejerna och de ridande killarna är de som verkar som minoritet i ett fält dominerat av ett kön. Deras 

närvaro gör att de dominerande ifrågasätter deras begriplighet eftersom de inte agerar in linje med 

vad som anses ”rätt” för tjejer respektive killar. Båda får sin sexuella läggning ifrågasatt, vilket är 

ett exempel på där den heterosexuella matrisen gör sig gällande. Butler skriver: 
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Den kulturella matris som har gjort genusidentiteten begriplig förutsätter att vissa 
identiteter inte kan finnas, nämligen sådana där genus inte följer av kön eller där begärets 

handlingar inte följer av vare sig kön eller genus.
155

 

 
 

 
De skejtande tjejerna uppfattades som obegripliga då deras närvaro på skejtarenan inte kunde 

förklaras av att de var där för att träffa och flirta med killar. Att uppfattas som obegriplig tenderar 

att innebära att den obligatoriska heterosexualiteten ifrågasätts. De skejtande tjejerna uppfattades 

som homosexuella då deras vilja att skejta och oräddhet för smuts och skrapsår inte gick i linje med 

vad som uppfattas som kvinnligt beteende, där heterosexualitet fungerar som norm. 

 

Ridtjejerna beskrev killars frånvaro och närvaro på samma sätt som de skejtande killarna beskrev 

skejttjejerna: Antingen förklarades deras närvaro av att de var där för att flirta med tjejer eller också 

uppfattas de som homosexuella eftersom de ägnade sig åt ett ”tjejintresse”. Dock beskrevs den 

påstådda homosexualiteten på olika sätt inom respektive idrott. För tjejerna i stallet beskrevs 

homosexualitet i positiv bemärkelse. Killar i stallet beskrev som vilken kompis som helst. De 

skejtande tjejerna mötte istället motsättningar och kränkande ord av de skejtande killarna. Manlig 

homosexualitet i stallkultur upplevdes således positivt medan kvinnlig homosexualitet i skatekultur 

upplevdes som någonting negativt. 

 

Pojkvännen till en av ridtjejerna beskrevs som mesig och ”tofflig” då han flätade och knoppade 
 

hästens man, vilket inte var i linje med vad tjejerna beskrev som sysslor en kille gör. 
 

 

6. Avslutande sammanfattning och diskussion. 
 

Syftet med denna studie var att undersöka eventuella skillnader i tjejers upplevelser av att vara tjej 

beroende om de utövar en sport som är dominerad av tjejer respektive killar. I detta avsnitt 

sammanfattas och diskuteras redovisat resultat tillsammans med valda teorier och tidigare forskning. 

Sammanfattningen av studiens resultat sker genom att beskriva de underrubriker som ingår i 

resultatet, vilka är: Att vara fel; posers och fjortisar, Rätt femininitet är lika med alternativ 

femininitet, Gemenskap, Att visa sig modig och Normalt kön. Den summerade delen kommer att 

fungera som grund för en övergripande diskussion där resultatet relateras till valda teorier och 

tidigare forskning. Diskussionsavsnittet avslutas sedan med implikationer för vidare forskning. 

 

Sammanf attning. 
Under rubriken Att vara fel; fjortisar och posers beskrivs hur tjejerna anser att man är om man är 

 

tjej på ”fel” sätt, alltså hur man kan vara tjej på ett sätt som inte ses som särskilt eftersträvansvärt. 

Inom ridkulturen beskrivs en tjej som sminkar sig och som bär tajta kläder och inom skejtkulturen 

en tjej som söker killarnas uppmärksamhet. Båda sätten som anses fel tolkar jag som grundade i 
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samma idé, en vilja attrahera killar. För tjejerna som skejtar ansågs detta fel eftersom deras närvaro 

på skejtarenan tenderade att förknippas med att vara en poser, vilket innebär att inte vara en äkta 

skejtare. Tjejer som finns närvarande på skejtarenan för killarnas skull samstämmer med killarnas 

föreställning om skejtande tjejer och gör att kollektivet tjejer förknippas med posers, vilket i sin tur 

leder till att de tjejer som faktiskt skejtar får det svårare att nå acceptans som riktiga skejtare. Det 

sätt att vara fel på som ridtjejerna beskriver handlar även om att attrahera killar. Men eftersom deras 

frånvaro inom stallkulturen blir så pass påtaglig sticker en tjej ut som kommer till stallet sminkad. 

Beteendet uppfattas som konstigt eftersom det inte finns någon anledning att klä sig fint och sminka 

sig då det inte finns några killar att vara fin för. Båda sätten som beskrivs som fel handlar om en typ 

av femininitet som vill behaga, men anledningen till varför de upplevdes som fel beskrivs på olika 

sätt. 

 

Den femininitet som tjejerna ansåg som mest eftersträvansvärt var den som var sig själv och inte 

brydde sig om vad andra tyckte. Detta beskrivs under rubriken Rätt femininitet är lika med 

alternativ femininitet. Det som understryks av skejttjejerna var att de tog avstånd från majoriteten 

av tjejer som klädde sig i tajta moderiktiga kläder. Den femininitet som ansågs rätt, kan genom att 

sättas i relation till den typ av femininet som anses fel, tolkas som att det är viktigt att inte vilja eller 

vara på ett visst sätt för att attrahera killar. Liksom skejttjejerna anser ridtjejerna att de är 

annorlunda än majoriteten av tjejerna på skolan. De beskriver sig själva som lata och som en sådan 

som inte bryr sig om hur de ser ut i skolan. En intressant aspekt av detta är hur samtliga tjejer 

beskriver den osminkade versionen av sig själva som inte särskilt attraktiva. Den naturliga kvinnan 

beskrivs således som inte vidare attraktiv. 

 

Under rubriken Gemenskap beskrivs hur samtliga tjejer poängterar gemenskap som viktig för 

respektive utövande. Ridtjejerna beskriver ridsporten snarare som livsstil än bara en sport och stallet 

mer som en fritidsgård. Skejttjejerna uppvisar skilda åsikter gällande gemenskap, då vissa menade 

att det är viktigt att ses som en av killarna poängterade andra ”Girl Power”, vilket innebär särskilda 

tävlingar och skejtdagar enbart för tjejer. 

 

Även vikten av att visa sig modig är en gemensam nämnare för samtliga tjejer detta beskrivs 

under rubriken Att visa sig modig. Dock understryker de detta av olika anledningar. För de 

skejtande tjejerna var det viktigt att visa att de kunde ta smärta och på så vis få acceptans av de 

skejtande killarna. De skejtande killarna menade att anledningen till varför så få tjejer skejtade var 

för att de var mer sköra och rädda att slå sig än killar. För tjejerna fungerar poängterandet av deras 

oräddhet när det gäller att slå sig som ett sätt att söka legitimitet och respekt som skejtare. Med 

andra ord, legitimitet och respekt från killar. För ridtjejerna fungerar talet om risker och oräddhet att 

slå sig som legitimerande på samma sätt, fast i detta fall inte mot en manlig majoritet 

utan mot manliga normer inom idrotten. Trots manlig frånvaro inom ridsporten finns de manliga 
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normerna ständigt närvarande. För att ridsporten som sport skall få legitimitet och respekt som sport 

poängteras risker och mod i större utsträckning än omvårdnad och pyssel. 

 

I det avslutande avsnittet i resultatdelen beskrivs hur de båda intressena präglas av dominans av 

ett kön. Genom detta fungerar ett kön som ”normalt”, eftersom det könet är i majoritet. Inom 

ridkulturen är tjejerna i majoritet. De fåtal killar som rider uppfattas som kompisar. Tjejerna 

beskriver hur killarna som rider förknippas med homosexualitet. Tjejerna visa tydligt hur den 

heterosexuella matrisen gör sig gällande då de beskriver hur de fåtal killar som befinner sig i 

stallkulturen uppfattas som homosexuella, då de ägnar sig åt en feminin sport, präglad av 

omvårdnad. Men som tidigare beskrivits förknippar tjejerna även sporten med styrka, mod och risk. 

Tjejerna menar att killarna är lite korkade då de inte rider, eftersom det finns så mycket tjejer i 

stallet. Detta visar även tydligt hur den heterosexuella matrisen gör sig gällande då en killes närvaro 

i stallet förknippas med förhoppning om umgänge med tjejer och att flirta med tjejer. Är en kille 

däremot i stallet av intresse för hästar och ridning uppfattas han istället som homosexuell. Inom 

skatekulturen fungerar den heterosexuella matrisen på samma sätt då tjejer inom skatekulturen 

antingen uppfattas som posers eller homosexuella. Alltså antas de vara där för killarnas skull, eller 

för att de tycker om att åka skateboard, och då uppfattas de som okvinnliga eller manhaftiga. Att 

vara okvinnlig innebär att inte vara intresserad av män eller attrahera män och tjejerna uppfattas 

därmed som homosexuella. 

 

Övergripande diskussion. 
Trots att tjejerna är i majoritet inom ridkulturen finns maskulina normer närvarande och som ses 

 

som det ”normala”.  Detta kan tolkas, precis som Tebelius och Larsson antyder, och som beskrivs 

här genom Olofsson: ”Idrott har skapats av och för män och dessutom beskrivs av män”.
156

 

 

Trots killars frånvaro inom stallet präglas stallkulturen av traditionella maskulina normer som följs 

för att skapa legitimitet åt ridsporten. Skatekulturen och stallkulturen visar att oavsett en majoritet 

av tjejer respektive killar kvarstår samma faktum; att de är utformade efter männens förutsättningar. 

Dessa förutsättningar fungerar även som legitimerande för om utövandet skall ses som en seriös 

idrott. Tjejernas försök att anpassa sig till intressets normer resulterar i att de uppfattas som 

okvinnliga och manhaftig. De manliga normerna som präglar idrotterna syns tydligt då tjejerna 

beskriver fel respektive rätt sätt att vara tjej på inom idrotten. Att de tar avstånd från att klä sig i 

tajta kläder, sminka sig och inte vara ”tjejiga” fungerar som ett sätt att ta avstånd från traditionell 

femininitet för att nå acceptans och seriöst mottagande inom idrotten. Gilenstam, Karp och 

Henriksson-Larsén beskriver liknande tendenser i sin studie av tjejer som spelar ishockey, och 

menar att en möjlig förklaring till varför kvinnliga idrottare tar avstånd från det som anses kvinnligt 
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är uppfattningen om att kvinnlighet och seriös idrottare är oförenligt med varandra.
157 

Öhrn 

beskriver i hennes studie hur det tenderade att vara tjejer som förväntades vara de som ska förändra 

sig inom jämställdhetsarbetet i skolan, traditionellt feminina handlingar fick lämna plats för 

traditionellt maskulina handlingar
158

. Liknande tendenser visas i denna studie, för att ses som en 

seriös idrottare förskjuts traditionellt feminina egenskaper till fördel för traditionellt maskulina 

egenskaper. Exempelvis då ridtjejerna i större utstäckning talar om risker som de förknippar med 

ridsport än omvårdnad och relation till hästen. 

 

Som beskrivits kan studiens resultat förklaras i idrottskulturens historiska konstruktion. Genom 

att använda Butlers teorier, förstås tjejernas anammande av idrottens normer som exempel på hur en 

specifik genusidentitet inte nödvändigtvis måste följas av tillhörande könsidentitet.
159 

Alltså hur 

femininitet inte nödvändigtvis uttrycks av en kvinnlig kropp. 

 

Varför förankringen av beskrivna föreställningar sker kan genom Giddens terminologi förstås 

som ett försök till att skapa trygghet i en otrygg värld. Genom att strukturera och organisera sitt 

vardagsliv och skapa en livsstil delat med andra individer skapas starka normer för hur man beter 

sig på rätt respektive fel sätt. Det är möjligt att förändra sin livsstil eftersom att självidentiteten är 

rörlig till sin karaktär, men livsstilen påverkas till stor del även av grupptryck och viljan av att vara 

del av en gemenskap.
160 

Ett sätt för tjejerna att visa att de var en del av en gemenskap var genom 

klädsel. Samtliga tjejer visade en tydlig uppfattning om vad fel respektive rätt klädsel innebar. 

Jacobsson
161  

beskriver i hennes studie hur många av intervju personerna poängterade att det var 

viktig att inte vara som alla andra och att kläder fungerar som att distansera sig från massan för att 

på det viset visa identitet och autenticitet.
162 

Kläder kan således fungera som sammanförande och 

distanserande. I denna studie fungerar kläderna snarare att visa gruppidentitet än identitet hos 

enskild person. Kläder fungerade även som medel för att nå acceptans som ”riktig” utövare, vilket 

innebär att tjejerna söker acceptans från manliga utövare och manlig idrottsvärld. Tjejerna anammar 

således den livsstil som utövandet kännetecknas av. Val av kläder handlade snarare om dess 

funktion än deras utseende. 
 

Gällande tjejernas uppfattning om gemenskapens form och betydelse uppfattade ridtjejerna 

stallet som en typ av frizon där de kunde vara sig själva och inte tänka på hur de ser ut. Liknande 

aspekter beskriver Ambjörnsson i hennes studie av gymnasietjejer. Ambjörnsson fann att tjejerna 

var mer tillbakadragna och mjuka i könsblandad gemenskap, medan de upplevdes som mer 

frisläppta och högljudda i gemenskap av bara tjejer.
163 

En av ridtjejerna uttrycker att hennes blyghet 
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som fanns närvarande i könsblandad gemenskap försvann då hon befann sig i stallet och i 

gemenskap av enbart tjejer. Detta kan tolkas att tjejerna upplever att frånvaron av killar gör att de 

inte behöver uppvisa en typ av femininitet som förknippas med traditionell syn. Detta kan härledas 

till Butler som menar att göra genus endast är en iscensättning, en kopia av kopian eftersom ingen 

feminin kärna eller ”verklig” kvinnlighet existerar. Avsaknaden av killarna gör således att tjejerna 

inte behöver iscensätta femininitet, som är förknippad med att attrahera och attraheras av män.
164

 

 

Skejttjejernas olika strategier för att bli del av skatekulturen kan förstås ur likhets- och 

särartsperspektiv. Särartsperspektivets förståelse av män och kvinnor är att de skiljer sig åt 

biologiskt medan likhetsperspektivets förståelse är att män och kvinnor är huvudsakligen liknar 

varandra, de skillnader som finns mellan män och kvinnor snarare är kulturella, sociala och 

politiska.
165  

Ambjörnsson skriver såhär: 

 
 

 
Den feministiska särartspositionen hävdar att kvinnors annorlunda sätt att vara bör 
synliggöras och uppvärderas, medan den feministiska likhetspositionen däremot vill 

eliminera de skillnader som, på grund av ojämlika maktförhållanden, trots allt existerar.
166

 

 
 

 
Tjejerna som betonar ”Girl Power” kännetecknas av särartspositionen medan tjejerna som vill vara 

en av killarna kännetecknas av likhetspositionen. ”Girl Power”-tjejerna positionerar sig själva och 

andra skejtande tjejer som ”de andra” samtidigt som det öppnar upp möjligheterna till att tjejerna 

kan skapa sin egen gemenskap och identitet som skejtare inom skatekulturen. De utmanar således 

uppfattningen att en skejtare är en kille. De tjejer som strävar efter att uppfattas som en av killarna 

strävar samtidigt efter att killar och tjejer ska skejta på samma villkor. Dock är villkoren för 

skatekulturen präglade av manliga normer, vilka befästes genom att de skejtande tjejerna inte 

utmanar uppfattningen.  Liknande tendenser fann Gilenstam, Karp och Henriksson-Larsén i sin 

studie om ishockeyspelande tjejer. De skriver såhär: 

 

Damspelarna hade kunnat använda sina egna erfarenheter för att utmana symbolbilderna för 

kvinnor och hockeyspelare och följaktligen även ifrågasätta varför kvinnor inte ska ha 

samma möjligheter som män att få utveckla sin hockeytalang. Istället väljer spelarna 

att ”behålla” de gällande symbolbilderna och att istället se sig själva som ett undantag från 

normen.
167

 

 

 
 

Precis som de ishockeyspelande tjejerna inte utmanar en rådande bild av att en ishockeyspelare är 

en man, utmanar inte den falang av skejtande tjejer som vill ses som ”en av killarna” idén om att en 

skejtare är en kille. 

 

Inom respektive idrott visades exempel på hur den heterosexuella matrisen gör sig gällande och 
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hur ett särskilt kön anses som det normala. Precis som Lundgren och Sörensdotter 
168 

beskriver 

uppfattningen om homosexualitet som någonting man blir, fungerar liknande tendenser i detta 

material. De kön som är i majoritet inom respektive område uppvisar tydligt hur begripliga kön 

innebär heterosexualitet.
169 

Stiger man utanför normer av vad en tjej eller kille bör göra ifrågasätts 

den obligatoriska heterosexualiteten, dvs. tjejer inom skatekulturen och killar inom ridkulturen. 

Ambjörnsson
170 

menar att relationen mellan genus och sexualitet skapar föreställningar av hur 

riktiga män och kvinnor bör vara. Kvinnor som närmar sig det maskulint kodade och män som 

närmar sig det feminint kodade tenderar att associeras med homosexualitet. Detta eftersom att vilja 

attrahera och attraheras av det motsatta könet är djupt förankrat i att göra feminint respektive 

maskulint kön på rätt sätt. 
 

Nikku
171 

beskriver stallet som en plats som möjliggör att tjejer kan skapa flera typer av 

femininiteter. Nikku beskriver detta genom skriva att stallkulturen är präglad av ”girlpower”. Nikku 

fortsätter med att skriva: 

 
 

 
Här handlar det inte om ett flyktigt och övervägande omsorgsbehov, en uppövning och 
inlärning i en traditionell kvinnlig roll utan potentiellt om en helt annan kvinnlighet. 

Stalltjejern har på ett fullständigt unikt sätt möjlighet att utveckla girlpower i praktiken.
172

 

 
 

 
Nikku menar att stallkulturen ger tjejerna en unik chans att utveckla fler femininiteter samtidigt som 

de tillsammans, tjejer emellan, skapar en stark gemenskap. Abulhawa
173 

beskriver situationen för 

skejttjejer på liknande sätt som Nikku beskriver ridtjejer. Albulhawas beskriver att tjejer genom sitt 

skejtande tar plats inom en mansdominerad kultur och att de på det sättet aktivt skapar flera olika 

femininiteter.
174 

Pelak
175 

skriver hur de hockeyspelande tjejerna i hennes studie lyckades utmana 

den annars mandominerande kultur genom en kollektiv identitet, alltså hur tjejerna tillsammans 

strävade mot samma mål. I detta avseende är situationen annorlunda för ridtjejerna och skejttjejerna. 

Ridtjejerna har en stark kollektiv gemenskap av att vara ridtjejer, medan skejttjejerna är splittrade i 

uppfattningen hur skejtarenan gemenskap skall utformas. Detta kan förklaras i att skateboard är en 

relativt ny idrott. Dock är det fler och fler tjejer som börjar åka skateboard vilket kan innebära att de 

lyckas skapa sig en egen kollektiv identitet i egenskap av att vara tjejer som vill ta plats på en arena 

präglad av maskulina normer. Ida Östensson är grundare av You Skate Girl i Sverige. En förening 
 

för tjejer som skejtar eller vill börja skejta. I en populärvetenskaplig krönika skriver Östensson, 
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tillsammans med medskribenten Kicki Fagervald såhär: ”Vi bestämde oss för att genomskåda 

samhällets vilja att splittra oss tjejer och göra oss till konkurrenter. Vi vill leva som vi lär, i äkta 

systerskaps-anda”.
176 

Citatet beskriver varför de valde att starta föreningen för skejtande tjejer och 

vad föreningen kan betyda för tjejer. Tillsammans kan tjejerna skapa en gemenskap kantad av ”Girl 

Power” och därmed hjälpas åt för att ta plats på en arena som, likt studerade idrottsutövanden, 

präglas av maskulina normer. 

 

För att som avslutning relatera resultaten till studiens frågeställningar kan det konstateras att det 

finns sätt att vara tjej på inom respektive idrott som anses mer rätt än andra. Samtliga beskriver ett 

sätt att vara rätt på som är i skarp kontrast mot traditionell syn av tjejer och femininitet. Vilket är ett 

tydligt exempel på hur kön kan vara performativt. Anledningen till att tjejerna beskriver en relativt 

lika bild av hur man är tjej på rätt sätt kan förklaras i idrottsarenans kultur, som tidigare beskrivits, 

präglas av manliga normer. Vilket gör att kvinno- respektive mansidrotter reproducerar en relativt 

lika bild av vad som är status och eftersträvansvärt. 

 

Där tjejernas beskrivningar skiljer sig åt är gällande gemenskap. Inom ridkulturen poängterar 

majoriteten av tjejerna tjejgemenskapen som en viktig och trygg plats. De skejtande tjejerna 

beskriver två skilda uppfattningar gällande gemenskap. Vissa strävar efter att bli en i gänget med 

killarna, medans andra poängterar, likt ridtjejerna, strävan efter en tjejgemenskap. De som strävar 

efter att bli en i gänget reproducerar föreställningen om skateboardkultur som maskulin, samtidigt 

som de utmanar kopplingen mellan kön och genus, alltså hur en tjejkropp inte nödvändigtvis måste 

följas av ett feminint genus. De som strävar efter att skapa en tjejgemenskap utmanar skatekulturens 

och breddar innebörden av att vara tjej, samtidigt som de befäster koppling mellan kön och genus. 

 

Killars frånvaro respektive närvaro inom idrotterna visar gällande hur den heterosexuella 

matrisen gör sig synlig. Det kön som är i majoritet, killar inom skejtekultuen och tjejer inom 

ridkulturen, reproducerar föreställningen av heterosexualitet som norm. 

 

Implikationer för f orskning och praktik. 
På grund av tidsbrist har intressanta aspekter av området blivit åsidosatta i uppsatsen. En intressant 

 

aspekt för vidare forskning är att ta klass i beaktande, eftersom det är ett ämne som jag gång på 

gång stött på vid inläsning av det ena området, men som endast nämns ett fåtal gånger inom det 

andra fältet. Majoriteten av de som rider är vita medelklass tjejer, medan de som skejtar uppfattas 

ha en mer flytande klasstillhörighet. Ridsporten är en av de dyraste barn- och ungdomssporter. Att 

rida på ridskola är dyrt och likaså den utrustning som krävs. Inom skatekulturen används ett 

tillbehör, vilket är brädan. Det vore också intressant att göra intervjuer i Sverige med skejtande 

tjejer och ridande tjejer för att på så sätt få en bättre övergripande bild av just förhållandet i Sverige 

ser ut. 
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