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Förord 
Tusen tack till alla de grymma skateboardåkande tjejer som ställt upp med sin tid och gjort 
detta arbete möjligt. 

Vill även passa på att tacka min handledare för tålamod och vägledning, utan dig hade detta 
inte varit genomförbart. 

Stort tack till Stockholm Skatepark för att ni tagit er tid att bistå mig på allehanda vis. 

Sist, men absolut inte minst, vill jag rikta ett stort tack till mina underbara, fantastiska vän-
ner, ni vet vilka ni är, som varit förstående för min frånvaro och stöttat mig när jag brustit i 
självtillit. Ett stort tack går även till Marianne och Bosse, Arvid och Madeleine med familj. 
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Sammanfattning 
Denna studie tillhandahåller information om hur skateboardåkande tjejer i Sverige skapar 
sina identiteter samt hur strukturer inom skateboardkulturen påverkar dem. Detta uppnås 
genom en kvalitativ studie med en semistrukturerad frågeguide. Det framkom att denna soci-
ala process är komplex. Identitetsskapande äger rum då multipla gränsöverskridningar sker 
mellan olika kollektiva identiteter samt genom motaktioner gentemot dessa. Dessa kollektiva 
identiteter är både inom normativa samhällsstrukturer, skateboardkulturen samt kontexter 
färgade av feministiska politiska influenser. Med hjälp av differentiering rör sig dessa tjejer 
mellan olika samhälleliga fält, genom deras förhållningssätt samt frigörandet från bundna 
identiteter. Det framkom även i denna studie att tjejerna använde sig av både individuation 
samt ett reflexivt identitetsskapande då de själva valde vilken subjektspositionering som pas-
sade dem bäst samt visade hur de reflexivt införlivade de nya perspektiv de tillskansat sig. De 
hade ett transcendent förhållningssätt mellan dessa olika tillhörigheter. Tjejernas specifika 
individualitet samverkade med passionen för skateboard vilket visade på en alternativ femi-
ninitet. Denna femininitet hade en stark attraktion till en normativt märkt subkultur. Det 
framkom även, att då dessa tjejer arbetade för inkluderandet av fler tjejer till skateboardkul-
turen, blev deras eget skatande lidande. Ett uppoffrande de gjorde för att jämställa skate-
boardkulturen. Samtidigt framgick det av studien att den exkludering tjejerna själva kände till 
stor del låg hos dem själva, samtidigt som killarna inom skateboardkulturen medvetandegjor-
des om de normativa strukturer de var delaktiga i att återskapa. Resultatet av studien visade 
på att både killar och tjejer inom skateboard arbetar gemensamt för att skapa inkludering. Det 
framgick även att media samt kommersiella företag inom skateboardscenen behöver medve-
tandegöras till större utsträckning, gällande vikten av deras delaktighet i att reproducera 
kvinnliga förebilder inom skateboardkulturen. Skateboard är en fri aktivitet för fria kreativa 
individer vilka har en gemensam passion, skateboard. En subkultur, som om möjligt håller på 
att bli en mainstreamkultur med hjälp av inre drivande krafter. 

Nyckelord: Brädsport, Identitet, Kvinnor, Skateboard 

Abstract 
This study provides information regarding the skateboard girls who rides in Sweden. How 
they creates their identities and how structures within the skateboard culture influence them. 
This is achieved through a qualitative study with semi-structured interviewguide. It emerged 
that this social process is complex. Their construction of identity occurres when multiple 
bordercrossings takes place between various collective identities and by actions against them. 
These collective identities takes place both within normative social structures, skateboard 
culture and contexts colored by feminist political influences. With the help of differentiation 
these girl was moving between the different social discourses, through their attitude and the 
release of bound identities. It also emerged in this study that the girls made use of both 
individuation and a reflexive identity when they themselves chose the affiliation that suited 
them best and that showed how the reflexive incorporated the new perspectives they usurped. 
They had a transcendent approach between these different affiliations. The girls' specific 
individuality interacted with the passion for skateboarding, which showed an alternative 
femininity. This femininity had a strong attraction to a normative noticed subculture. It also 
emerged that when these girls worked for the inclusion of more women into the skateboard 
culture, became their own skating in suffering. A sacrifice they made for equating the 
skateboard culture. The results from the study showes that the exclusion the girls felt 
themselves lay with themselves. The guys in the skateboarding culture had their 
consciousness made of the normative structures when they were involved in recreating those 
stuctures. The results of the study showed that both boys and girls within the skateboard 
culture is working together to create inclusion. It also showed that the media, as well as 
commercial enterprises in the skatboardcommunity, need to be made aware to a greater 
extent, regarding the importance of their participation in reproducing female role models 
within the skateboard culture. Skateboard is a free activity, for free and creative individuals, 
who have a common passion, skateboarding. A subculture, if possible, that is becoming a 
mainstream culture with the help of internal driving forces. 
 
Keywords: Boardsport, Identity, Femal, Skateboard 
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Inledning 
Under arbetet med min kandidatuppsats så bearbetade jag ämnet särorganisering, skate-
boardkulturen och identitetsskapande. Detta väckte ett intresse för att gå vidare på djupet 
gällande de strukturer och influenser som påverkar skateboardåkare av kvinnligt kön i deras 
identitetsskapande, vilket sker i samverkan och- eller av motstånd, i relation till den mans-
dominerade skateboardscenen och samhället i stort. 

Genom att undersöka tidigare forskning inför min kommande magisteruppsats sökte jag till 
att börja med specifikt forskning gällande tjejer och skateboard inom Sverige. För att få tag på 
tidigare forskning inom denna genre hittade jag sedermera forskning från USA och Kanada. 
Då både identitetsskapande och subkulturer är avhängiga de sociala kontexter och motakt-
ioner som sker i samhälleliga strukturer, så är det av största vikt att belysa de processer som 
sker gällande identitetsskapande för kvinnliga skateboardåkare. Det är inte bara själva säror-
ganiseringen, som en form av motaktion utan även själva identitetskapandet som sker inom 
en subkultur vilket påverkar dessa tjejer. Därför är relevant, att påvisa vad det är som gör att 
vissa tjejer söker sig till dessa subkulturer. Det är även intressant att dra paralleller till de 
samhälleliga toppskikten samt finansvärlden där dessa toppositioner besitts av män. Det är 
tänkbart att genom kartläggning av vad det är som gör att tjejer väljer att söka sig till dessa 
mansdominerade miljöer, så möjliggörs tillfälle och kunskap om att förbereda tillträde för fler 
tjejer inom kreativa mansdominerade subkulturer/kulturer och toppskikt över lag och då inte 
bara genom särorganisering. 

En kort introduktion gällande skatehistoria och skatekultur 
Detta avsnitt syftar till att ge en kort historisk introduktion gällande skatekulturen då det kan 
finnas ett behov för den oinvigde att få olika strukturer och begrepp som finns inom skate-
board åskådliggjorda.  

Skateboard har sin upprinnelse ur surfkulturen, vilken i sin tur härrör från den polynesiska 
övärlden (Bäckström, 2005). Perioden efter andra världskriget kan kännetecknas som en era 
då fritidsaktiviteter blomstrade och surfingen fick ett enormt uppsving inom den amerikanska 
livsstilen och då bildade en subkultur av surfies (Stratton, 1985-97). Denna subkultur var som 
ett motargument gentemot den kommersiella efterkrigstiden och kom att liknas vid en fri 
livsstil med hedonistiska förtecken (Bäcktröm, 2005). Då skateboarden föddes, surfbrädan 
klev upp på land och fick hjul, så togs dessa anarkistiska och drogromantiska influenser med. 
Den lättmanövrerade Malibubrädan kom att befästa vikten av åkarens specifika stil för surfa-
ren. Stilar kom även att betyda och betyder mycket fortfarande för skateboardåkare (författa-
rens anmärkning). Tiden för när detta landstigande skedde rör sig runt 1940-60 talet (Bäck-
ström, 2005).  

Efterkrigstidens tekniska innovation påverkade utvecklingen och utformandet av skateboar-
den. New Sport House öppnades upp i Stockholm och här förekom olika sorters ramper och 
en bowl, vilket även kallas pool (författarens anmärkning). Gallerian i Stockholm var en an-
nan populär plats att åka skateboard på. Aktiviteten kallades rullbrädesåkande och det gjor-
des även statliga utredningar, vilka beskrev aktiviteten samt att den utövades av företrädesvis 
av män i åldrarna 12-19 år (Bäckström, 2005.). Skateboardaktiviteten kom att avta under 80-
talet men det fanns ändock ett fåtal entusiastiska åkare kvar. De startade Svenska skateboard-
förbundet samt anordnade tävlingar och sommarläger. De grenar som fanns inom skateboard 
vid denna tidpunkt var downhill, slalom, freestyle och ramp; såsom vert och mini-ramp. I 
slutet av 80-talet kom skateboarden tillbaka och blev populär i Sverige igen. Brädmärken var 
viktiga inom skateboarden, åldern hade sänkts på skateboardåkarna och könsfördelning var 
fortfarande ojämnt fördelad.  

Streeteran fick sin födelse under 80-talet, då skateboardåkaren Steve Rocco satte en hand-
plant på trottoarkanten, vilket i kombination med freestyleåkarnas trick ledde till utvecklan-
det av själva streetstilen (Bäckström, 2005). Här hade även media och skatefilmer en stor 
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inverkan på hur kulturen kom att utvecklas. 1991 lanserades baggyjeansen och den legenda-
riska skatefilmen Video Days kom. Denna film ligger till grund för hur en skatefilm skall se ut 
och flertalet filmer som lanseras än idag bygger på denna veteran bland skatefilmer. 
Vertskatandet hade kommit i skymundan och fick uppsving 1994 av Mathias Ringström. Po-
pulariteten att använda skatekläder spreds i innekretsar och skateboardkulturen fick ett rejält 
uppsving (a.a.). Själva skatekulturen och skatandet hade vänt tillbaka till sina rötter och nu 
blev åkstilen enormt viktig samt att den sociala kontakten mellan skateboardåkarna var posi-
tiv och vänlig. Vid denna tid uppstod även en kultur av posers, vilka inte åkte skateboard utan 
endast ägde skateboardattribut.  
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Syfte och frågeställningar 
Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka tjejers identitetsskapande inom skateboardkulturen. 
Undersöka de bakomliggande strukturer vilka påverkar skateboardåkande tjejer i deras iden-
titetsskapande samt att åskådliggöra hur dessa tjejer skapar utrymme för dem själva och sitt 
skateboardåkande. 

Forskningsfrågor 
Hur påverkas skatande tjejer i Sverige av det bakomliggande feministiska arvet i relation till 
den mansdominerade skateboardkulturen? 

Hur ser skatande tjejer på behovet av särorganisering inom skateboard? 

Hur påverkas svenska tjejer i sin subjektpositionering gällande identitetsskapandet inom 
skateboardkulturen? 
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Tidigare forskning 
För att få en förståelse gällande syftet med uppsatsen har tidigare forskning använts. Denna 
tidigare forskning har erhållits genom att söka på brädsport, identitet, samt skateboard i 
Google Scholar. Viss tidigare forskning hade författaren erhållit tidigare, under sitt kandidat-
uppsatsarbete. Annan tidigare forskning tillhandahölls från handledaren till denna uppsats. 
Dessa artiklar erhöll ytterligare forskningsartiklar via sina referenslistor. Det finns inom Sve-
rige, ett fåtal artiklar vilka berör skateboard. Flertalet forskningsartiklar som berör både ska-
teboard, brädsport och tjejer kommer till största del från utomeuropeiska kontinenter. Även 
en artikel gällande tjejer inom mansdominerade sporter har använts. 

Det feministiska arvet samt genus 
Sveriges kvinnorörelse växte fram under slutet av 1800-talet som en del av kampen för demo-
krati. En ny våg av kvinnoorganisering uppstod på 1960- 70-talet. Kvinnlig särorganisering 
har uppmärksammats av den svenska regeringen som en betydelsefull del av det politiska 
jämställdhetsarbetet. Regeringen lyfte fram särorganisering som ett tillägg inom jämställd-
hetsarbetet vilket även kallas jämställdhetsintegrering. Regeringens utredning (SOU 
2004:59) gällande kvinnor och tjejers organisering visar på den rådande könsordningens 
särdrag.  Här blir organiseringen en påminnelse om att samhället är ojämlikt. Skulle det fin-
nas en demokratisk dialog så skulle tjejer inte ha ett behov av att organisera sig. Gällande 
utredningen så framkom att det är av stor vikt att skilja sätten att tänka rörande organisering. 
Innebörden av hur kön definieras får konsekvenser gällande gränsdragningar inom en organi-
sation, sätten att synliggöra samt själva organiserandet. Jämställdhetskommittén gjorde en 
analys (SOU 2006:42) av utredningen (SOU 2004:59) där det framkom att kvinnlig särorga-
nisering leder till ökat förändringstryck samt nya uttrycksformer. Dessa inspirerar samt bi-
drar till ett mer integrerat jämställhetsarbete. Genom att särorganisera sig möter ofta dessa 
tjejer på ett ifrågasättande om varför, vilket i sin tur leder till två synsätt rörande tjejers säror-
ganisering. Analysen (SOU 2006:42) tar upp de två grupperingarna vilka benämns som mot-
ståndsidentifierad samt kvinnoidentifierad organisering. Båda dessa synsätt finns parallellt 
då tjejer behöver förhålla sig till att de de facto är tjejer. Detta inkluderat av de västerländska 
könsmaktsordningar, vilkas normativa innebörder läggs i begreppet tjej och kvinna. De kan 
genom att definiera sig som tjej, utifrån olika variabler samt genom olika sorters organisering 
generera i konstruerandet av identitet. Detta kollektiva identitetsskapande kan även ses som 
en motståndshandling. Enligt analysen ses den kollektiva kvinnliga identiteten som en fast 
identitet i motsats till den manliga identiteten. Den vänder sig inåt gentemot den egna kvinn-
liga gruppen. Det framgår även att denna föreställning gällande kvinnokultur lever kvar även 
om det idag allt oftare framgår att kvinnoidentiteten är kulturellt och socialt konstruerad. Det 
finns en intersektionell olikhet tjejer emellan. Den mer utåtriktade motståndsorganiseringen 
syftar till att politiskt åskådliggöra orättvisor på grund av kön. SOU 2006:42 visar att kvinnor 
utestängs från manligt dominerade miljöer. Denna bakgrund visar på att ett samhälle som 
genomsyras av könsmaktsordningar konstruerar problem. Då tjejerna särorganiserar sig visas 
det att det inte är det att vara tjej som är problemet, utan att det är män, killar, vilka inte vill 
släppa ifrån sig makten, som begränsar tjejernas rörelsefrihet.  

Tidigare forskning har visat på att skatande unga tjejer av idag tenderar att benämnas som 
postfeminister. Detta innebär att de inte bär med sig tidigare feministers arv av social föränd-
ring samt politisk aktivitet (Pomerantz, Currie & Kelly, 2004). Det finns med andra ord en 
klyfta mellan dagens unga samt feministerna från 60- och 70- talet. Det framgår att många 
unga tjejer anser att feminister är manshatande, håriga tjejer som inte kan få en kille (Nurka, 
2002). Girlpower blev under 1997, bland annat genom popbandet Spice Girls popularitet, ett 
begrepp. Detta kunde ses som postfeminismens kommersiella framgång, sett av de äldre fe-
ministerna, vilket i sig ökade klyftan mellan generationerna inom feminismen ännu mer (Po-
merantz et al., 2004). Tidigare studier genomförda av Pipher (1994) visar på att girlhood är 
synonymt med victimhood, vilket innebär att de unga tjejerna blir gjorda till offer av jämlikar, 
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puberteten samt populärkulturen. Andra studier visar på tredje vågen av feminister och de 
starka tjejer som åskådliggörs via film och TV såsom Powerpuff Girls, Buffy vampyrdödaren 
samtidigt som de tjejer vilka faller utanför dessa parametrar åsidosätts (Pomerantz et al., 
2004). Det framkommer antydningar gällande postfeministisk kamp, det kulturella manipu-
lerandet samt diskriminering. Detta pågår dagligen i tjejers liv och påverkar dem. Denna 
kamp framkommer klart i Fabricio Pelaks (2002) studier gällande ishockeyspelande tjejer i 
deras dagliga liv i hockeyrinken. Specifikt i olika situationer ändras bilden av girlhood genom 
den tysta könskamp de deltar i, även om de inte uttalat utger sig för att vara politiskt aktiva 
feminister. Girlhood-exempel görs av sammansatt kunskap samt genom avståndstagandet av 
förkroppsligandet. Detta visar Pomerantz et al. studie av parkgänget med skateboardåkande 
tjejer. De öppnade upp för undersökande feminism inom girlhood precis som Fabricio Pelaks 
(2002) ishockeytjejer gör. Girlhood inom feminismen resulterade i en signifikant feminism. 
Det avståndstagande handlingen visade på var en förändring av något som tidigare setts som 
en fast roll och dessutom naturlig. Parkgänget, en specifik uppsättning av skateboardåkande 
unga tjejer, vilka vistades i en skatepark, visade här prov på att stå medvetet upp mot framhä-
vandet av femininet (Connell, 1987) på precis samma sätt som ishockeytjejerna gjorde. Kort 
sagt beskrivs feministiskt politisk subjektspositionering enligt Pomerantz et al. (2004) studie 
och Fabricio Pelaks (2002) studie som något där dessa skatetjejer och ishockeytjejer väljer att 
antingen ta upp eller opponera sig gentemot framhävandet av femininitet och eller hegemo-
nisk manlighet. Detta visade på att vardagliga tjejer inte behöver vara medvetna om deras 
politiska aktion. Samtidigt visar Fabricio Pelaks (2002) studier gällande ishockeytjejerna 
inom collegeishockey i USA på en annan sorts struktur då tjejerna är i ett uttalat team och i 
och med denna styrka av kollektivt team, vilket även skulle kunna relateras till en form av 
särorganisering, där de medvetet kan påverka och förändra könsstrukturer.  

Samtidigt säger tidigare forskning att flickor inte är normativt uppfostrade på samma sätt 
som pojkar vilket innebär att de inte har samma rörlighet som pojkar. Young (1989) menar att 
detta resulterar i att flickorna inte har samma självförtroende och inte har samma frihet som 
pojkar kan ha. Här visar Pomerantz et al. (2004) studie på att skategänget kan utmana den 
traditionella kvinnligheten och de feminina former då de motsätter sig och visar på att femin-
ism blomstrar även om den tar sig en olik form från den politiska agenda andra vågens femin-
ism hade. Den visar sig i form av kollektiv social aktion. Fabricio Pelaks (2002) studie visar 
att även ishockey tjejerna utmanar den traditionella kvinnligheten genom kollektiv aktion. De 
båda grupperingarna av tjejerna visar på en girlhood vilken utspelar sig som ett påstående 
mot den betonade femininiteten. En sorts feminism som baseras på det dagliga livet i att vara 
en ung kvinna och dessas verkligheter i samhället även om verkligheterna är i konstant för-
ändring precis som dessa unga tjejer är (Pomerantz el al., 2004, Fabricio Pelak, 2002.). 
Feminismen behöver vara i konstant förändring för att kunna följa med i processen av 
girlhood.  

När det gäller män och utifrån Bourdieus habitusbegrepp, visar tidigare forskning att männen 
är risktagande och associeras med teknisk skicklighet. Det framgick av skateboardmedia, 
livsstils actionsport samt D.I.Y. (Do It Yourself) kulturer att de försökte bibehålla de norma-
tiva könsrollerna (Beal & Wilson, 2008, Atencio et al. 2009). De tjejer vilka mot all förmodan 
ändå kom att delta i streetskate blev utan symboliskt kapital och sågs som icke autentiska 
deltagare. Denna studie refererade till skatescenen gällande just streetskate som socialt fält 
(a.a.). De beskriver förkroppsligade av attribut som habitus, med vilka deltagarna i det sociala 
fältet blir värderade med. Habitus kan med andra ord ses som en form av fysiskt kapital in-
kluderande ekonomiskt kapital, kulturellt kapital samt socialt kapital (a.a.). Detta innebar att 
kapitalet kunde relateras till status och makt vilka kunde ses som strukturer inom det sociala 
fältet och gav de manliga streetskatarna en specifik positionering inom det egna kulturella 
fältet (a.a.). Med dessa förutsättningar fokuserade de på hur maskuliniteter samt femininite-
ter skapades hierarkiskt och normativt inom skateboardscenen.  
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En undersökning av Walk (2006) visar på att skateboard och framförallt då streetskateboard 
är en frivillig självstympningskultur vilken är manligt orienterad. Studien pekar även på att 
streetskatekulturen innefattas av manliga outlaws, anarkistisk och rebellisk kultur bestående 
av en heterosexistisk rovdjursmentalitet där tjejer och flickor är sexuella erövringar (a.a.). 
Skateboardmedia och streetskatekulturens distinktioner underhålls och är tillsatta av män 
vilka gör allt för att bibehålla de gränser som finns mellan könen (Veenstra, 2007).  

Identitet och subjektskapande 
Skapandet av subjekt sker genom en mängd olika diskursiva praktiker såsom ekonomiska, 
sociala och politiska strävanden gällande makt hävdar Weedon (1987). Studien av Fabrizio 
Pelak (2002) visar på hur ishockeytjejerna skapar sig en kollektiv identitet inom sexistiska 
strukturer och praktiker vilka är manligt dominerade. Historiskt sett mynnar skateboardkul-
turen ur kollektiva ungdomskulturer såsom punkkulturen, där tjejer ses som bakgrundsfigu-
rer och objekt, vilkas liv kretsade runt att vara attraktiva, promiskuösa samt hitta en pojkvän. 
Det baserades på traditionella könsroller och inom skatekulturen tilldelas tjejer liknande po-
sitioner (Pomerantz et al., 2004). Gänget med unga skateboardåkande tjejer i en offentlig 
skatepark visade på hur de skapade sin identitet som skateboardåkare. Detta indikerat genom 
feministisk politik då de motsatte sig den manligt dominerade ytan, fältet, i skateparken sam-
tidig som de även stod emot framhävandet av normativ femininitet (a.a.). Genom att just åka 
skateboard gjorde dessa unga tjejer motstånd gentemot traditionell femininitet skapat av de 
unga tjejer vilka bara var åskådare. Precis som i studien gällande ishockeytjejerna (Fabricio 
Pelak, 2002) blev skateboardåkandet och girlhood något, vilket de visade sin diskursiva strä-
van till förändring och konstruktionen av förkroppsligandet i skateparken (Pomerantz, et al, 
2004.). De hade en önskan om samma kamratskap med de unga männen på samma sätt som 
de unga tjejerna visade varandra. Studien gällande ishockeytjejerna (Fabricio Pelak, 2002) 
där ville tjejerna ta del i en kultur vilken var till sent 1990-tal bemannad av vita män. Rinken 
var belamrad av foton av män samt pokaler som vunnits av män även om det fanns en kvinn-
lig ishockeyklubb samt konståktningssamfund. Allt detta visade på en manligt dominerad 
publik miljö. Fabricio Pelak (2002) tar upp att sporttjejer i USA inte längre nöjer sig med att 
sitta vid sidan om utan vill och tar aktivt del inom den egna sporten. När det gäller dessa unga 
skatetjejer av Pomerantz et al. (2004) vilka inte ingår i ett lag men väl i en kollektiv identitet 
hade de ett behov av att distansera sig gentemot de tjejer vilka bibehöll strävan efter tradit-
ionell femininitet för att på så sätt erhålla de unga männens respekt. Tjejerna ansåg att den 
dominerande normativa kvinnligheten var skadlig för deras egna girlhood och gjorde skillnad 
på åskådare och deltagare. Denna typ av djärvhet som krävdes av det unga skatande tjej-
gänget associeras generellt inte med att vara ung tjej (Atencio, Beal & Wilson 2008, Pome-
rantz et al, 2004). Feminismen visar sig i dessa unga tjejers identitetsskapande då de skapar 
sin kvinnlighet och blir tjejer samtidigt som de är subjekt. Subjekt är i ständig förändring i 
enlighet med poststrukturalismen (Butler, 1992) och är en varaktig görlighet av en viss av-
skedsprocess.  

Ytterligare en studie av Atencio et al. (2009) tar upp alternativa subjektiviteter samt hur de 
uppkommer ur olika könspraktiker. Denna studie tar upp att identitetskapandet och praktise-
randet gällande street och rampskate överlappas i vissa situationer inom skateboardkulturen. 
Streetskatare ses i en undersökning som frihetssökande urbana identiteter vilka utsätter sig 
för risk och uppfattas som poetiska, rebelliska och äkta (Rose & Strike, 2004). Kombination 
med D.I.Y. kulturen och streetskateboardkultur befäster risktagandet samt visar på en och 
demokratisk autodidakt kultur där individer kan delta fritt och konstruera egna stilar, identi-
teter och praktiker (Atencio, 2008). Det framgick i studier av Braydon (2005) att steetskatare 
skapade sig identiteter, vilka baserades på maskulinitet och att vara streetwise, för att på så 
sätt motverka att uppfattas såsom medelklassmaskuliniteter, vilka i sin tur ansågs vara femi-
nina och mjuka. Kvinnliga skatare skapar sina identiteter genom influenser från alternativa 
bilder. Kelly et al. (2005) skriver att de influeras av skatare i parker, på gator, musikvideos, 
skatemagasin och likasinnade i skolan. Enligt studier rörande kvinnliga skateboardåkares 
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identitetsskapande kreerar dessa tjejer femininiteter och sociala identitetsstilar vilka reflekte-
rar och även kan vara personligt motsägande (Atencio et al. 2009). 

Att våga ta plats 
De skateboardåkare vilka ägnar sig åt ortodox skateboardåkning skatar gärna i parker där de 
lär sig, övar på sina trick och på så sätt deltar i skatekulturen. Skateboardåkare vilka avskyr 
konventionella parker väljer att skata i parkeringshus, på gator och torg. Oavsett var skatand-
et pågår så är skateboardytan manligt dominerad och få tjejer deltar i utövandet. Unga tjejer 
och tjejerna i allmänhet behöver gå in hårt för att besegra motstånd och hinder för att bli en 
legitim skatare menar Pomerantz et al. (2004). Detta kan relateras till den kamp ishockeytje-
jerna (Fabricio Pelak, 2002) utövar då de tar plats i det manligt dominerade utrymmet i och 
runt ishockeyrinken. Unga män agerade som portvakter för skateparken gentemot dessa unga 
skateboardåkande tjejer (Pomerantz et al, 2004). Gällande Fabricio Pelaks (2o02) ishockey-
tjejer, där utsattes de av ”portvakter” i form av juniorlaget. Däremot var de unga tjejerna, 
vilka konstruerade heterosexuella subjektspositioneringar välkomna i Pomerantz el al. 
(2004). Fabricio Pelak (2002) tar inte upp några som helst motsättningar mellan isdanstje-
jerna och ishockeykillarna vilket tyder på att dessa tjejer vilka sågs som normativ kvinnlighet-
er med största trolighet var välkomna. Åsikter i Pomerantz et al. (2004) studie, vilka bestod 
av att de unga männen ansåg skateytan som deras, bidrog till att de unga tjejernas skatande 
uteblev. Tjejerna hade känslan av att de var underlägsna och att de unga männen glömt att 
även de varit nybörjare en gång i tiden. Genom att utebli från skateparken och träna på annan 
plats blev tjejerna då de återkom mottagna som legitima skatare av de unga männen. Skate-
tjejerna hade bevisat att de var där enkom för att skata (a.a.). Denna process visade även på 
att de skatetjejerna inte bara utmanade de unga männen, utan även utmanade den tradition-
ella femininiteten. Denna feministiska aktivitet av de skatande tjejerna bidrog till förändrand-
et av könsroller gällande en mansdominerad yta (a.a.).  

En annan studie gjord av Atencio et al. (2009) fokuserade på streetskateboarding i Kalifor-
nien samt de bourdieuska symboliska värdena, vilka även tolkades som symboliskt våld i form 
av vardagligt manlig dominans. Skatandet av ramp innebär att de behövs olika former av ob-
stacles bland annat i form av en bowl. Denna form av skateboarding pågår ofta på privat mark 
liksom i offentliga skateparker eller offentliga, men kommersiella inomhushallar. Dessa hallar 
har personal (a.a.). Kort sagt kan sägas om skateboard är att det är en aktivitet som frekvent 
är fylld av risker oavsett om det gäller street eller ramp (a.a.). Streetskatare anser att 
rampskatare är medelklass vita män vilka skatar under beskydd och då både gällande de 
skyddade miljöerna med vuxen översyn samt att de behöver skydd för att skata i ramperna. 
Lustigt nog framkom i denna studie, att de streetskatare som deltog var även av vit medel-
klass, även om dessa män associerade sig själva med white trash och en mentalitet av under-
ground och arbetsklass (a.a.). Dessa streetskatare ansåg att rampskatare var rikemansbarn, 
vilka var mer intresserade av att köpa märkessaker än av själva skatandet. 

Streetskate pågår offlimit, tar plats i det offentliga rummet och i det dagliga livet, vilket inte 
alltid är övervakat av vuxen personal eller av vuxna. Nolan (2003) skriver att det är många 
skatare som befinner sig i det offentliga utrymmet då de transporterar sig mellan olika skate-
parker. Flertalet skateboardåkare befinner sig både i det offentliga rummet som skateboardå-
kare samt att de skatar i offentliga skateparkerna. Därför suddas distinktionen mellan street 
och rampskate ut lite grann. Det har framgått av tidigare studier, att när skatandet skiftar 
över gentemot streetskate exkluderas och marginaliseras tjejer (Beal 1996; Porter 2003; Kelly 
et al. 2005). Skateboardmedia såsom Transworld Skateboarding, Skateboard och Trasher 
har varit ansvariga till att marginalisera tjejer inom skateboard och samtidigt objektifiera dem 
(Beal & Wiedman, 2003; Porter, 2003; Wheaton & Beal; Rinehart, 2005; Walk, 2006). Det 
finns även studier genomförda av Atencio et al. (2009) som visar på att streetskatande tjejer 
utsätts för utanförskap utav de streetskatande männen genom att de objektifieras samt 
stämplas som promiskuösa. Tjejerna ses som ovilliga att ta risker samt okunniga av dessa 
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streetskatande killar. Det är inte bara inom själva skatboardutövandet som dessa åsikter flo-
rerar utan även inom media och då speciellt skateboardmedia, vilken i sin tur riktar sig till 
streetskatande maskuliniteter. Där porträtteras streetåkande tjejer sexistiskt (Treas, 2000; 
Rinehart, 2005; Walk, 2006). Viss skateboardmedia skriver Atencio et al. (2009), har skildrat 
kvinnliga skateboardåkare men där har dessa tjejer till största delen varit rampåkare. Kvinn-
liga streetåkare får och har väldigt liten publicitet inom skatemedia och vanlig media. Var än 
kvinnliga skateboardåkare beger sig för att skata så behöver de kämpa med manliga skate-
boardåkare om en plats att skata på (a.a.). Kort sagt så fortsätter skatande män, genom att 
konsumera dessa sexistiska och marginaliserande tidningar, att skapa exkludering och nor-
mativa könspraktiker av skateboardåkande tjejer (a.a.). 

Thorpe (2008) hävdar att tillväxten av särorganisering inom snowboard och snowboardmedia 
till stor del har bidragit till att olikartade könspraktiker finns och även det kvinnliga utrym-
met stödjer dessa alternativa könspraktiker. Detta visade sig i studier där All Girl evenemang 
skedde. All girl är en form av särorganisering, där traditionell femininitet betonades, med 
stöd av manliga kända skateboardåkare. Även de kvinnliga skateboarddeltagarna, vilka mot-
satte sig (hetero)sexuell och traditionell femininitet deltog, endast för att på så sätt få möjlig-
het att nå ut till den breda massan samt bli godkända av de manliga skateboardåkarna (Aten-
cio et al. 2009). Tidigare forskning av Heywood (2007) visar på att actionsportsindustrin 
premierar den traditionellt hälsosamma, glada, ansvarsfulla och attraktiva kvinnligheten. 
Forskning inom snowboard visade på att denna kvinnlighet förtog publiciteten från tjejer 
vilka visade tendenser av att vara normativt okvinnliga, queer, bisexuella eller lesbiska 
(Thorpe, 2008). De stora företagsledda kommersiella ytorna där evenemangen blev genom-
förda, skedde för att stödja traditionella femininiteter och förtog då rollen av att medla jäm-
likhet mellan kön. Hela mentaliteten av att D.I.Y. och att ta vara på tillfället att skapa jämlik-
het oavsett könsidentitet kom i skymundan. Atencio et al. (2009) menar även att detta resul-
terar i att könsrollsproblematiken kom att befästas ytterligare då endast normativ kvinnlighet 
premierades istället för att uppmuntra till de flertalet olika könsroller som förkroppsligades 
och skapades inom fältet av kvinnlighet. Det bevisades att tjejer själva inte kan förändra de 
normativa könsmönstren samt inkludera alternativa könspraktiker. Det som behövs är att 
utmana de sociala fält vilka är manligt dominerade, där skatande tjejer kreerar en mängd 
olika feminina könsidentiteter (a.a.). De ökande nyanseringarna av skateboardåkare gällande 
exempelvis etnicitet, kön och social klass, vilka berörs av skapandet av femininiteter, kommer 
sannolikt att ändra på klimatet gällande streetskateboard då detta till största del består av 
skateboardåkare skapade av en vit och heterosexuell medelklass maskulinitet (a.a.).  

Tidigare studier i Sverige (Hallman & Gaude, 2015) visar att särorganisering främjar intro-
duktionen för unga tjejer att ta del av skateboardkulturen. De skatande tjejer vilka skatat 
länge tycker att det är bra med tjejskate för att det får fler tjejer att våga ta plats. Dessvärre 
anser dessa tjejer att de inte finner någon nytta med tjejskate som återkommande aktivitet på 
specifika kvällar. Denna specifika tjejskatesaktivitet är enkom för de tjejer som känner att de 
har svårt att ta plats och som då har ett behov av särorganisering inom skateboard. Där finns 
ytterligare en problematik gällande just erfarenhet för tjejer som skatar. Det är många som är 
nybörjare som utnyttjar tjejskaten (a.a.). De tjejer som skatat länge använder ytan på samma 
sätt som skatande killar. Detta innebär att de tjejer som skatat länge anser att tjejer som är 
nybörjare är i vägen och kan därför inte använda ytan som vanligt. Inställningen till tjejcamps 
var mer positiv av tjejer som skatat längre än till själva organiserandet av regelbunden tid i 
hallarna samt begreppet tjejskate. Den allmänna uppfattningen var att särorganisering är ett 
bra initiativ men det passar inte tjejerna som skatat länge, då de inte var nybörjare. De som 
skatat länge vill fortfarande skata med sina vänner, vilka i första hand var män. Då de börjat 
skata med dessa kände tjejerna sig trygga med dem (a.a.). 
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Metod 
Respondenterna 
Då urvalet skedde genom att utgå från forskningsfrågan så har tillämpningen av urvalsproces-
sen varit ett målinriktat urval. Avsikten var att intervjua tjejerna vilka varit adekvata för själva 
forskningsfrågan (Bryman, 2008). Sex stycken tjejer i olika åldrar har kontaktats gällande 
denna studie. Gruppen består av tjejer med olika skatestilar, olika långa erfarenhet samt att 
de bor i olika delar av Sverige. Detta för att nå ett bredare perspektiv gällande identitetsskap-
andet då de olika tjejerna sannolikt befinner sig i olika skeden i livet och i skateboardkulturen. 
Samtliga tjejer har skatat street på ett eller annat sätt eller tillhör en D.I.Y. kultur inom skate-
board. Åldern för dessa tjejer rör sig mellan 20+ upp till 50+. Detta val gjordes för att för-
hoppningsvis visa på en bredd, samt även hos tjejerna, en medvetenhet gällande feminism 
och de strukturer som förekommer inom samhället och skateboardkulturen. För att uppnå en 
mättnad gällande svaren i intervjuerna så gjordes ett val att använda sig av sex stycken inter-
vjuer (Bryman, 2008). Detta antal gjorde att ett mönster kunde skönjas i resultatet och var 
även passande för att materialet skulle vara oberoende och inte visa tjejernas personliga upp-
fattningar. De citat vilka användes var passande samt symboliska för respondenterna på ett 
eller annat sätt. Under transkriberingen framkom preliminära teman. Åldern, erfarenheten 
samt intensiteten, hur ofta de skatar, varierade mellan tjejerna.  

Datainsamlingsmetod 
Själva tillvägagångsättet, datainsamlingsmetoden bestod av semistrukturerade intervjuer 
(Bryman, 2008). Detta innebar att en frågeguide användes som underlag, vilket lämnade det 
öppet för tjejerna att själva berätta vidare runt varje fråga för att ge en fylligare och djupare 
intervju (a.a.). Det möjliggjorde även att följdfrågor från intervjuaren kunde ställas till re-
spondenterna. Frågeguiden (se Bilaga 1), vilken användes under intervjuerna var uppdelad 
med en början av uppvärmningsfrågor och bidrog på så sätt till en avslappnad och trevlig 
intervju. Detta bidrog i sin tur till att tjejerna kände sig trygga att tala öppet om den egna upp-
fattningen. Syftet var att ge dem möjlighet till att samtala om identitetsskapande, utan att 
frågorna skulle kunna uppfattas som direkta, utan mer undersökande av hur de uppfattar sig 
själva och situationen som helhet. Genom att använda sig av samma modell av frågeformulär 
kunde detta ses som ett manus (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta manus användes till samt-
liga av respondenterna även om följdfrågorna kunde bli olika, beroende på att grundfrågorna 
var öppna till karaktären. Detta visade på vikten av den kvalitativa kunskap vilken var för-
medlad på alldagligt talspråk (a.a.) vilket stärkte valet av kvalitativ forskningsmetod i denna 
uppsats. Själva frågeguiden skrevs med en slags minneslista i åtanke, gällande de områden 
denna uppsats ville undersöka (Bryman, 2008). Det som var avgörande var att få tillgång till 
hur respondenterna uppfattade själva fenomenet som skulle studeras samt deras uppfattning 
gällande sitt liv och sin värld (a.a.). Utformandet av själva frågeschemat var att lämna frå-
gorna öppna för att nya tankar och idéer skull kunna förekomma. Forskaren hade själv haft i 
åtanke vad som var oklart eller förbryllande gällande själva syftet samt uppsatsens frågeställ-
ning och utifrån detta konstruerade intervjuguiden (a.a.). Frågeguiden bestod av både inle-
dande, uppföljande, sonderande, specifika, direkta, indirekta, strukturerade och tolkande 
frågor samtidigt som intervjuaren använde sig av tystnad för att driva svaret på frågan vidare 
utan att för den skull pressa respondenten (Kvale & Brinkmann, 2009).  Det fanns även en 
slags kontrollfråga med i guiden som var snarlik en annan fråga för att på så sätt säkerställa 
validitet (a.a.).  

Frågeguiden provades även ut innan första intervjun med hjälp av en närstående kunnig inom 
området. Detta resulterade i att vissa frågor kunde strykas och andra omformuleras för att på 
så sätt uppnå kvalitetskriterier gällande intervjun och datainsamlingen (a.a.). Vikt lades vid 
att tolka under själva intervjun, vilket resulterade i olika följdfrågor beroende på de olika re-
spondenternas personligheter samt svar. Detta resulterade även i att intervjuaren hade in-



15 
 

tentionen att verifiera svaren under själva intervjun. Förhoppningsvis ledde detta till att själva 
intervjun blev en berättelse med teman som inte krävde ytterligare förklaringar (a.a.). 

Procedur 
Litteratur gällande metod, teori och arbete med resultat, analys samt diskussion tillgo-
dogjorde sig författaren från tidigare studier inom pedagogik, kandidatuppsats samt i samråd 
med handledaren till denna uppsats. Genom att användandet av en kvalitativ metodansats 
(Bryman, 2008) kunde svar på bästa sätt erhållas. Det tjejernas upplevelse av ett visst feno-
men som låg i fokus samt av yttersta vikt att poängtera att det var en tolkande kvalitativ me-
todansats, då forskaren gjorde en tolkning av tjejernas berättelser (Ahrne & Svensson, 2011).  

Intervjuerna skedde inom en tidsram av tre veckor. Gemensamt för alla intervjuerna var att 
de tog cirka 45 minuter att genomföra. Själva genomförandet av intervjuerna skedde genom 
att forskaren intervjuade samt kom med följdfrågor, vilka ansågs vara relevanta för att nå en 
djupare förståelse. Stor vikt lades vid att kreera både närhet samt distans till respondenterna. 
Genom att ställa frågorna skapades en närhet men även genom tystnad under själva intervju-
erna skapades distans, vilket bidrog till att intervjuaren erhöll en kritisk blick vilken möjlig-
gjorde tillfällen att korrigera ifall vitala delar missades (Ahrne & Svensson, 2011). Samtliga 
intervjuer har spelats in samt var och en har transkriberats. 

Största delen av intervjuerna skedde via Skype. Detta för att platsen var viktig då relationen 
forskare och respondent kunde påverka resultatet, i och med att det inte var en vanlig relation 
(Ahre & Svensson, 2011). Dessutom för att det var praktiskt och möjligt att genomföra då 
respondenterna var spridda över Sverige. Två av intervjuerna skedde på kontoret tillhörande 
de ansvariga för Stockholm Skatepark. Detta för att på så sätt tillgodose med en lugn plats, 
vilken var anknuten till studien och dess inriktning (a.a.). Det var av stor vikt att intervjuplat-
sen uppfyllde sitt syfte då en mäng faktorer kan spela in för att antingen verka mot eller för 
själva intervjuandet och det kommande resultatet. Då intervjusituationen var ett känsligt och 
delikat tillfälle för respondenten ville intervjuaren om möjligt undvika att en känsla av utsatt-
het eller tvång att förställa sig infann sig hos respondenten (a.a.). Intentionen med själva ut-
rymmet för intervjusituationen var att på så sätt skapa en lugn, trygg samt neutral miljö för 
respondenterna. Genom att använda Skype som ett verktyg för intervjuandet blev det möjligt 
att konstruera en så snarlik miljö som vilken kunde liknas vid ett personligt möte. Respon-
denten befann sig i en trygg hemmiljö eller på den egna arbetsplatsen, samtidigt som inter-
vjuaren var närvarande men ej fysiskt i den miljö respondenten befann sig i, vilket i sig skap-
ade en avslappnad relation mellan respondent och intervjuare. Ytterligare en viktig aspekt var 
at intervjusituationen samt relationen mellan respondent och intervjuare ej fick färgas av 
någon som helst maktstruktur. Då intervjuerna genomfördes skedde även en ljudupptagning 
vilken i senare skede transkriberades för att kunna användas i resultat och analysarbetet. 
Platsen var även här avhängig just beroende av själva ljudupptagningen, för att på så sätt 
undvika störande moment. Författaren intervjuade och använde sig av sin erfarenhet av temat 
vilket resulterade i att spontana följdfrågor uppkom rörande ämnet (Kvale & Brinkmann, 
2009).  

Analysmodell 
Under början av själva resultatarbetet förekom idéer om att använda en tematisk analys. 
Detta innebär att återkommande företeelser skulle kunna åskådliggöras i data (Bryman, 
2008). Det finns tidigare empirisk erfarenhet gällande kandidatuppsatsskrivandet där pro-
blematik förekom just med att arbeta med tematisering, vilket resulterade i att förfarandet av 
en narrativ analys med tematiska inslag föredrogs (Hallman & Gaude, 2015). En narrativ ana-
lysmetod innebär att tjejerna har utformat mening gällande de fenomen, vilka har undersökts 
(a.a.). Detta innebär att intervjumaterialet kommer nedan att redovisas narrativt och berät-
tande med tematiska inslag. Andra resultat samt -analysmetoder har inte varit applicerings-
bara gällande identitetsskapandets komplexitet, vilket framkommit i studien. Med utgång 
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från intervjumaterialet har flertalet historier gällande tjejernas introduktion till skateboard, 
meningsskapandet, identifikationen med andra tjejer, skateboardkulturen samt en överhäng-
ande komplexitet gällande identitetskapandet åskådliggjorts för att övergå till de framkomna 
resultaten. Fortsättningsvis följer en narrativ analys vilken utgår ifrån karaktäristiska citat 
vilka kan tolkas som en direkt yttring gällande tjejernas upplevelse av fenomenet. Den man-
ligt dominerade skatescenen (Bäckström, 2005) visar på vikten av dessa citat vilka ger oss en 
inblick i tjejers entré till en värld vilken kunnat uppfattas som oåtkomlig. De har inte bara 
positionerats sig utan även blivit en del av skateboardkulturen samtidigt som de har skapat 
sig en egen kultur inom skateboardkulturen. Det empiriska intervjumaterialet visade på en 
historia vilken är framtolkad av tjejernas intervjusvar som sedermera utkristalliserade sig 
vidare till ett komplext resultat. Här åskådliggörs specifikt sensiviteten rörande betydelsen av 
sammanhanget gällande händelser och tjejernas deltagande i detta (Bryman, 2008). Tjejernas 
berättande gällande deras upplevelser rörande det förflutna, situationen i nuläget samt fram-
tid i olika konstellationer innefattas i analysen (a.a.). 

Etiska ställningstaganden 
Det finns fyra stycken grundläggande etiska riktlinjer enligt vetenskapsrådet (Bryman, 2008). 
Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjande-
kravet (http://www.forskningsrådet.se).  

Informationskravet innebär att respondenterna blivit informerade om studiens syfte och de-
ras rättigheter, att de har rätt att avbryta samt att det är frivilligt Detta gjordes i den första 
kontakten då författaren frågade om respondenterna ville delta. Samtliga tjejer deltog gladeli-
gen med sin tid då de förstått syftet med studien och vad den kunde komma att innefatta. 
Sedan förtydligade författaren innebörden av detta informationskrav ytterligare en gång in-
nan själva intervjun tog plats. Respondenterna blev även informerade att uppsatsen kommer 
att publiceras i DiVa samt att intervjuerna endast kommer att användas i denna magisterupp-
sats. De blev även informerade om att de kommer att erhålla en kopia av själva uppsatsen då 
den är godkänd.  

Respondenterna har även tillfrågats om samtyckeskravet, vilket innebär att de blivit tillfrå-
gade om de samtycker till studien och deras deltagande. Då alla deltagare är myndiga har inte 
föräldrar eller vårdnadshavare varit något som kommit på tal. Detta innebär att författaren till 
uppsatsen redan i den första kontakten frågade respondenterna efter att de blivit informerade 
om studiens syfte om de ville delta. Vid detta tillfälle informerades även respondenterna om 
att de kunde när som helt avbryta sitt deltagande bara genom att säga till. Vid tillfällen under 
studien, då det varit svårt att samordna möten för intervjuer har författaren ytterligare påpe-
kat att det inte är någon fara om respondenten ville hoppa av undersökningen, om det är så 
att tillfället var illa valt. Detta skedde med en av de tillfrågade respondenterna. Denna kvinna 
backade ur och förklarade att hon inte hade den tiden i sitt liv just nu. Författaren tackade för 
visat intresse samt att hon ändå övervägt sitt deltagande och önskade henne lycka till. Förfat-
taren förmedlade även att de säkerligen skulle stöta på varan och kunna skata tillsammans 
istället. Detta innebar att en annan respondent blev tillfrågad istället. 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna blivit informerade om deras anonymitet 
samt att alla uppgifter kommer att förstöras efter studiens färdigställande. Då det inte före-
kommer någon personal i detta forskningsprojekt har inte några sekretessavtal skrivits. Detta 
innebär att författaren är väl medveten om att respondenterna skall förbli anonyma (a.a.). 
Respondenterna har även blivit informerade om att intervjuerna samt allt originalmaterial 
rörande dessa, inklusive transkriberingar kommer att förstöras efter att uppsatsen blivit op-
ponerad och godkänd. Då skateboardscenen gällande tjejer i Sverige är extremt liten har ett 
medvetet val gjorts av författaren just gällande konfidentialitetskravet. Detta innebär att för-
bigå momentet kodning av intervjuerna, för att inte på något sätt skönja de olika tjejerna och 
avslöja deras identitet. Det har annars varit lätt för insatta i skateboardkulturen att kunna 
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utröna vem som sagt vad kopplat till ålder, erfarenhet, stil etcetera. Därför har endast citat 
utan hänvisning till kodning använts.  

Samtliga respondenter har även blivit informerade om nyttjandekravet vilket innebär att det 
personmaterial som samlats in endast kommer att användas till forskningsändamål och inte 
vare sig till kommersiellt eller icke-vetenskapliga ändamål. Då denna uppsats inte rör etiskt 
känsliga data, vilken kan komma att resultera i åtgärder rörande respondentens hälsa i form 
av vård eller tvångsvård har detta inte varit aktuellt att ens beröra detta utförligt under kon-
takt med respondenterna. Utan har endast flyktigt nämnts. 
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Teoretisk referensram  
Denna studie utgår ifrån en socialkonstruktionistisk helhetsbild gällande syfte samt forsk-
ningsfråga då dessa berör tjejernas upplevelse av skateboardkulturen, identitetsskapande 
samt skapande av kön. Innebörden av detta var att studien kom att behandla identitetsteorier 
samt genusteorier som underliggande teorier till social konstruktionism. Socialkontruktion-
ism innebär att individen konstrueras i sociala samt kulturella sammanhang. Denna under-
sökning såg på identitet och genus som konstruerade genom sociala meningsskapande prak-
tiker, vilket innebar att individen är aktiv i skapandet av både sig själv samt relaterade och 
delaktig i de kulturer individen tog del av. Olika begrepp såsom identitet, normer, genus, 
könsroller samt även särorganisering har behandlats i en mängd andra forskningsarbeten och 
kan förklaras på ett flertal olika sätt. Nedan följer en förklaring för hur denna studie behand-
lade samt förhöll sig till det empiriska materialet samt de olika begrepp som förekommer i de 
olika teorierna. 

Socialkonstruktionism 
Olika genrer inom samhällsvetenskaperna har ett övergripande samt samlat perspektiv, vilket 
generellt sett kan ses som att mänskligheten konstruerar den egna verkligheten genom sam-
röre med varandra och då primärt genom språket (Burr, 2003). Däremot finns det inom soci-
alkonstruktionism en grundläggande ståndpunkt att vara kritisk gentemot det som tas förgi-
vet. Socialkonstruktionism rör kulturella, historiska egenskaper vilka genom sociala processer 
upprätthålls. Detta medför att sociala handlingar och kunskap knyts samman. Kort sagt kan 
detta innebära att mänskligheten skapar den egna verkligheten genom social aktion (a.a.). 
Socialkonstruktionism ses i denna uppsats som en övergripande helhetsteori där sedan 
nedanstående underliggande teoretiska begrepp kommer att beröras. 

Bourdieus kapitalbegrepp, habitus samt fält  
Sociologen Emilé Durkheim arbetade aktivt med frågan: vad håller ihop ett samhälle? Svaret 
han kom fram till var att samhällen hålls samman av medlemmarnas gemensamma övertygel-
ser gällande om hur välden var/är konstruerad. Dessa samhällen kunde och kan fortfarande 
ses som både små grupper och som stora stater. Kultur- och utbildningssociologen vid namn 
Pierre Bourdieu, tog över vissa durkheimska idéer och kom i sin forskning band annat fram 
med samlingsbegreppet kapital. Kapitalbegreppet, vilket kan förklaras som resurser, till-
gångar är ett slags värden och kan delas in i fler delar (Broady, 1998). Denna uppsats kommer 
endast beröra de begrepp med vilka Bourdieu undersöker sociala samt kulturella fenomen. 
Genom att använda kapitalbegreppet kan en förståelse gällande tillgångar inom olika aspekter 
av samhället nås (a.a.). ”Symboliskt kapital är det som av sociala grupper igenkännes som 
värdefullt och tillerkännes värde” [Broady, 1998]. Bourdieus symboliska kapital kan endast 
existera i samstämmighet mellan system av grupper samt objektiva strukturer. Kapital kan 
kort sagt delas in i både symboliska samt materiella tillgångar. Bourdieus symboliska kapital 
delas in i kulturellt kapital, socialt kapital samt ekonomiskt kapital (a.a.). Vänskapsband, 
kåranda samt släktskap utgör socialt kapital. Ekonomiskt kapital innefattas även av känne-
dom gällande ekonomins spelregler inklusive materiella tillgångar. Det finns ytterligare delar 
av ekonomiskt kapital vilket berör status, anseende inom exempelvis akademin samt utbild-
ningskapital rörande betyg, examina. Broady (a.a.) skriver att symboliskt kapital går att finna 
överallt och att det kulturella kapitalet är på en annan nivå. Förtrogenhet till den fina kul-
turen samt även ett kultiverat språkbruk räknas som kulturellt kapital men det skulle även 
kunna relateras till som bildningskapital, vilket ger det en helt ny innebörd i denna kontext. 
Bourdieu har även senare använt sig av benämningen informationskapital, vilket även skulle 
kunna likställas med kulturellt kapital, då vi behöver inneha information för att besitta ett 
kulturellt kapital. Subkulturer såsom skateboard kan då definitivt likställas med att vara en 
kultur med egna oskrivna regler och värden. Samtidigt så behandlas det kulturella kapitalet i 
relation rörande dominansförhållanden inom samhället och dess helhet. Det är dessa struk-
turer denna uppsats kommer att ta fasta på. 
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Begrepp såsom fält används av Bourdieu vilket innebär de system, strukturer av relationer 
vilka är föränderliga beroende på växlande positioner (Broady, 1998). Dessa fält benämns 
som produktionsfält samt konsumtionsfält. Det som kommer att relateras till är, i första hand, 
begreppet fält som socialt fält. Detta begrepp myntades under 70-talet och kan liknas vid fysi-
kaliska fält. Det sociala fältet består av poler vilka attraherar eller repellerar människorna. 
Inom det sociala fältet kan det sägas finnas osynliga banor, kraftlinjer, orienteringsmöjlighet-
er med vilka människan strukturerar sig. För att bygga på denna aspekt av samhälle så kan 
även samhället ses som en form av organisation. Hur killar och tjejer skapar sina sociala relat-
ioner till varandra samt vilka implikationer begreppen kvinnligt och manligt har inom dessa 
olika fält, samhällen och/eller organisationer (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2011). 
Gällande könsteoretisk forskning så utgår den ifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt där 
mänskligheten själva konstruerar det vi uppfattar som manligt och kvinnligt (a.a.) inom de 
olika grupperingarna eller fälten. Det finns två normativa synsätt gällande biologisk kon-
struktion av kvinnligt samt manligt, vilka är att de är nedärvda samt medfött biologiska. Den 
ena uppfattningen är att tjejen är underordnad killen samt i behov av dennes beskydd. Den 
andra utgår ifrån att killen skulle vara mer rationell samt logisk än vad tjejen är. Den ena bio-
logiska normen ser killen som aggressiv där tjejer styrs av känslor och intuition. Den andra 
manliga normen bygger på att logik samt rationalitet ersätter det aggressiva. Detta innebär att 
kvinnan får en annan värdenorm rent samhälleligt än mannen oavsett vilken av dessa biolo-
giska motsatta normer som används. Samtidigt som killarnas behov av tjejer nedvärderas och 
osynliggörs i dessa synsätt så verkar männen inte ha något pris att betala. Tjejernas pris är att 
de är i beroendesituation av killarna i båda dessa synsätt (a.a.). Habitus är ytterligare ett be-
grepp som Bourdieu använder sig av (Broady, 1998). Det innefattar system av dispositioner 
med vilka personer tillåts handla, tänka och lokalisera sig i den sociala världen. Detta innebär 
ett slags förkroppsligat kapital. Grundläggande för habitus är att det sker för individen inom 
familj samt skola genom vanor och skapar ett handlingsmönster vilket oftast är bestående 
(a.a.). 

Identitet 
Identitetsbegreppet är stort och denna uppsats har inte för avsikt att täcka alla infallsvinklar 
utan avser här att göra en kort introduktion till de olika perspektiv samt teoretiska infallsvin-
klar, vilka kommer att vara relevanta för studien. Den komplexitet som rör identitetsbegrep-
pet och dess centrala perspektiv kommer här nedan att redogöras. Dessa olika begrepp rör 
identitet som utveckling, livsstil, social process samt kollektiv identitet (Hammarén & Jo-
hansson, 2009). Det är även viktigt att påpeka att sociala medier, samt media har stor inver-
kan på det egna identitetskapandet. Det finns en mängd teorier inom just mediaforskning om 
hur människor påverkas samt förhåller sig till media. En tanke som ofta förekommer är att 
medierna skapar vissa kroppsideal, vilka människor sedan påverkas och faller offer för (a.a.). 
Hammarén och Johansson (2009) skriver även att det fortfarande är så, att både tjejer och 
killar avbildas stereotypt. Det finns en stark tendens att porträttera samt reproducera identi-
teter vilka kan tolkas som stereotyper. Samtidigt finns även mer könsneutrala, subversiva 
porträtt vilka avviker från det överflöd av de köns- och sexualitetsstereotypa framställningar-
na. Kollektiva mönster raderas eller bryts inte upp av individualiseringen utan snarare för-
ändras hela tiden premisserna gällande tolkning, produktion av kulturellt material samt hur 
människor förhåller sig till detta. Här handlar det om skapandet av en kollektiv särskildhet 
vilket innebär att signalera om en gruppering inom samhället. Detta kan uttryckas genom 
personliga identitetsanspråk samt en kollektiv tillhörighet (a.a.) Det är inte bara verkligheten 
som återges utav medierna utan medierna skapar även den. Hammarén och Johansson 
(2009) skriver att individualisering handlar om skapandet av nya förhållningssätt, läsningar, 
positioner och identiteter, vilka är potentiella. De uppkommer i ett slags skärpunkt mellan det 
kollektiva och det individuella (a.a.). Denna uppsats kommer främst att utgå ifrån begreppen 
roller, kollektiv identitet, differentiering, reflexivitet samt individuation vilka kommer förkla-
ras nedan. 
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Social roll samt social process gällande identitet 
Teorin om människans åtta åldrar, människans mognad samt adolescens (Ericson, 
1950/1973) har haft en stor påverkan gällande tidigare forskning rörande just identitetskap-
andet. Denna utvecklingspsykologiska teori baseras centralt på en utvecklingstrappa där 
människan stegvis mognar och blir kompetent. Denna teori menar att det förekommer roller, 
identitetsförvirring vilket snarare är ett experiment för att senare nå fram till en slutgiltig 
identitet (a.a.). Dessa psykoanalytiska och utvecklingspsykologiska teorier har sin grund i ett 
normativt tänkande gällande vad som är rätt och fel (Hammaren & Johansson, 2009). Där 
skapas identitet av bestämda utsagor kring sexualitet samt mognad, vilket i sin tur visar på att 
en instabil identitet, tyder på ett samhälleligt avvikande. Den normala utvecklingen som lyfts 
fram, ses som bra och rätt och blir således de individer vilka anpassar sig till de samhälleliga 
kraven i det vuxna livet. Det förutsätter arbete, socialt liv samt relationer för att uppnå dessa, 
vilket gör diskussionen gällande genus, jämställdhet samt familj problematiskt då dessa skall 
baseras på normativa heterosexuella aspekter. Denna utvecklingslinje gällande identitetskap-
andet rör samtliga individer oavsett kön, etnicitet, klass eller övriga sociala samhörigheter 
(a.a.).  

Social process ses som ett perspektiv på identitetsskapande (Hammarén & Johansson, 2009). 
Här ses identitet som en konstruktion utifrån sociala strukturer, att exempelvis institutioner 
samt positioner skapar individens plats i det sociala livet. Det handlar om hur individen skap-
as genom motsatsförhållanden. Olika klädstilar kan exempelvis utgör symboliska markörer, 
vilka visar på sociala skillnader då dessa klädstilar skiljer sig åt (a.a.). Perspektivet social pro-
cess visar på att identitet är något som skapas på grund av dessa skillnader och visar på de 
olika förekommande diskurserna. Uttryck av skillnader eller likheter, vilka baseras på sociala, 
historiska, kulturella samt ekonomiska faktorer. Det förekommer uttryck av exkludering samt 
inkludering, vilka även de påverkas. Utifrån detta perspektiv av identitetsskapandet är identi-
tet inte något vi föds med utan snarare är något individen själv är en aktiv del i kreerandet av 
gällande den egna individen (a.a.). Utifrån denna aspekt kan även identitet ses som ett uttryck 
av makt, vilken skapar en segregering, antingen en över eller underordning. Genom dessa 
olikheter tolkas individen samt förstår sig själv utifrån parametrarna att tillhöra, gällande vad 
eller vem eller att inte tillhöra. Enligt Goffman (2010) sker umgänget mellan människor i 
vardagliga situationer med stöd av dramaturgiska referenser. De begrepp som kan före-
komma inom Goffmans perspektiv rörande identitetsskapande är bland annat manus, regis-
sör, roller samt teammedlemmar. Individen kan tolkas handla utefter ett manus. Andra indi-
viders påverkan kan ses som regissörer och individen blir regisserad. Grupper av individer 
kan ses som teammedlemmar med olika roller inom teamet. Individens och den iklädda rol-
lens förmåga att uttrycka sig består av två olika slag (a.a.). Dessa uttryck är traditionell kom-
munikation med tal vilket Goffman benämner som give expression. Den andra innefattar 
aktiviteter av stor betydelse, vilket han benämner give off expression (a.a.). Dessa give off 
expressioner kan innebära att publiken bevittnar en handling utförd av aktören vilken proji-
ceras av denne, men denna handling behöver inte vara ett resultat av den ursprungliga situat-
ionsuppfattningen. Den ursprungliga handlingen kan även följas av ytterligare handlingar, 
vilka framförs av aktören. Det är viktigt att här inte bortse från de omständigheter, kontexter 
som varje tolkning av situationen innebär, även de moraliska aspekterna (a.a.).  

Individer i dagens samhälle förflyttar sig mellan varierande sociala miljöer. När detta händer 
sker även en skillnad i identifikationen vilket även påverkar skapandet av identiteten. Detta 
benämns differentiering (Hammarén & Johansson, 2009). Differentiering bidrar till ett kom-
plex och mångfacetterat identitetsskapande, vilket gör att individen frigör sig från bundna 
identiteter, fasta positioner, såsom att tjejer formar sin identitet genom relation med hem 
samt barn, eller män genom kontakter till yrket. Ytterligare en viktig del i denna aspekt av 
identitetsteori är att den blir reflexiv, vilket innebär att individen införlivar och använder sig 
av de strömmar med nya perspektiv, förhållningssätt samt ny kunskap (a.a.). Detta i sin tur 
påverkar individen i dess val gällande hanterandet av olika problem samt situationer. Ytterli-
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gare ett begrepp är individuation, där individen ställer sig frågande till vad tillhörigheten kan 
ge för individen själv och hur denna skall positionera sig. Det resulterar i en stark laddning av 
jaget samt bidrar till alternativa sätt att skapa kollektiv samhörighet. Här skapas även en re-
flexiv inställning gällande det kollektiva (a.a.). Individer av idag skapar själva sina egna iden-
titeter samtidigt som de ifrågasätter kulturella, sociala samt materiella gränser (Giddens, 
1991). Detta flexibla identitetsskapande resulterar i att individen kan själv positionera sig, 
bestämma sig för liv, yrke, kropp samt sexualitet (Sennet, 2000). 

Livsstil, mode och kollektiv identitet 
Identitet kan även tolkas som ett kulturellt fenomen (Hammarén & Johansson, 2009). Detta 
kan exempelvis ske genom kroppslig utsmyckning. Historia och årtal går exempelvis att här-
leda utifrån specifik klädstil och utsmyckning. Klädstilen kan visa på materiella framgångar 
samt status (a.a.). Dessa uttryck genom klädstil har försvårats att avläsa då samhälleliga för-
hållanden har förändrats och blivit mer komplexa. Klädstilen representerar istället uttryck 
samt tecken på identitet. Idag möjliggörs, att utge sig för att ha en viss social status eller eko-
nomi, vilken inte egentligen behöver överensstämma med verkligheten. Det finns utrymme 
för den egna individen att framställa sig såsom innehavare av personlig status utifrån kon-
sumtion samt visa detta genom personlig stil (a.a.). De konsumtionsvanor individen besitter 
ger signaler till omgivningen om hur individen vill positionera sig, vem den vill vara eller är. 
Det finns en paradox i detta, att sträva efter att vara unik och speciell. Då skapas istället en 
kollektiv identitet i tiden. Här finns ett starkt samband mellan konsumtion, smak, stil, identi-
tet samt makt. Det finns här även utrymme för att se på stil och smak som en revolutionär 
kraft (a.a.). Denna kraft skapar mot- och subkulturer, där vanligtvis unga identiteter framstår 
som spektakulära genom sin stil och sina estetiska uttryck. Det kan ofta handla om en sam-
konstruktion av val av stil, språk samt politiska uppfattningar. Vissa kulturer har vuxit fram 
då ett ifrågasättande av det normala har skett genom att exempelvis vrida och vända på sym-
boler, vilka fått en ny innebörd. Det kan handla om att provocera gällande sedvanliga upp-
fattningar om hur individer skall uppföra samt klä sig (a.a.). Många av dessa unika ungdoms-
kulturer förvandlas sedermera till vad som kallas mainstream. Detta visar på hur kommersi-
alism samt samhälle kan uppfattas och tolkas som, då stilarna uppkommer. Genom att byta 
stil och tillägna sig nya livsstilar visar människan på hur flyktig den kulturella identiteten är 
(a.a.).  

Eftersträvandet av en unik stil och visa på den egna identiteten sammanför individen med 
kollektiva rörelser (Hammarén & Johansson, 2009). Den specifika kollektiva rörelsen länkas 
samman med en viss stil, därigenom signalerar individen sin tillhörighet till en viss livsstil 
samt social tillhörighet och visar på en aktiv individuell positionering gällande kollektiv sam-
hörighet. Den kollektiva identiteten grundar sig på en känsla av tillhörighet samt gemenskap. 
Det är likhetstänkandet som för samman de olika individerna. De har samma intressen, erfa-
renheter samt målsättningar. Den kollektiva identiteten strävar efter mentala uppfattningar 
såsom likhet och gemenskap. Dessa kan inverka starkt på individen och om möjligt dominera 
andra identiteter (a.a.).  

Genus 
Det flesta genusordningar världen över är till män och killars fördel och missgynnar kvinnor 
och tjejer (Connell, 2009). Innebörden av detta blir att frågor gällande genus berör lika myck-
et killar som tjejer. Beroende på vilken samhällsstruktur som belyses varierar jämlikheten 
mellan könen. Det finns en tydlig koppling gällande förekomsten av specifikt kön vid närmare 
jämförelse mellan affärsliv samt politik (a.a.). Större delen av alla ledande positioner inom 
samhällets besitts av män i så gott som alla länder i världen. Längre ned i hierarkin befinner 
sig tjejerna, vilka främst arbetar inom serviceyrken (a.a.). Den största delen av det oavlönade 
hem- och omsorgsarbetet, vilken ligger bakom den avlönade arbetsstyrkan, utförs till över-
hängande delen av tjejer. De manliga och kvinnliga sociala relationerna mellan könen, vilka 
undersöks inom genusforskningen, berör även begreppen kvinna, tjej samt man, kille (a.a.). 
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Även de idéer vilka samhället samt organisationer har gällande manligt samt kvinnligt berörs 
inom forskningen (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2011). För att få reda på hur kön samt 
könsolikheter uttrycks och skapas inom kulturella perceptioner studeras detta. Det finns en 
förståelse inom genusforskningen av att kultur är något som kontinuerligt kreeras. Inom näs-
tan all genusforskning finns övertygelsen om att individen själv konstruerar det som bedöms 
vara kvinnligt samt manligt (a.a.). Genusforskning av idag fokuserar snarare på hur könsord-
ningen återskapas samt varför, istället för hur skillnaden mellan de olika könen uppkommer. 
Det råder konsensus inom genusforskningen, att oavsett om kön eller begreppet genus an-
vänds, innebär det att kön är socialt, kulturellt konstruerat, vilket i sin tur betyder att det är 
föränderligt (a.a.). Konstruktionen kön är inte den enda maktordningen utan är sammanvävd 
genom olika maktordningar. Intersektionalitet innebär att kön alltid är något som samverkar 
med maktrelationer rörande bland annat klass, sexualitet, etnicitet samt nationalitet (a.a.). 

Feminister har genom tiderna varit engagerade i en nomenklaturkamp gällande ordet tjej och 
kvinna. Girl eller svenskans tjej har varit en term som män har använt nedlåtande gällande 
kvinnor vilket resulterat i att andra vågens feminister undvikit att använda sig av ordet tjej 
politiskt men senare har feminister kommit att använda sig av ordet tjej för att återta makt 
och kraft (Pomerantz et al. 2004). Begreppet flicka och tjej kan ses som icke åldersbestämt 
eller specifikt relaterat till en åldersfas (Söderberg & Frih, 2010). Det finns även ett begrepp 
inom vår tid vilket benämns som den nya flickan. Den nya flickan syftar till uppfattningen om 
att hon bryter mot det som den traditionella flickan skulle representera (a.a.). Under det förra 
seklet så förekom detta begrepp likvärdigt med den nya kvinnan. Uppfattningen om ordet tjej 
kan härledas till aktörskap samt styrka. Finns det orsak till att skilja unga kvinnor samt flickor 
från just ordet kvinnor är det puberteten som räknas som skiljelinje (a.a.). Utifrån detta 
kommer ordet tjej att användas i denna uppsats då det på inget sätt är kraftlöst, ses som naivt 
eller relaterat till en viss ålder. 

Genusidentitet 
Både kvinnlighet samt manlighet är något som är konstruerade och inget som endast är skap-
at av naturen (Connell, 2009). Individer är inte ofrivilligt tvingade utifrån sociala normer att 
skapa sig som maskulina eller feminina utan formar sin identitet själva. De dagliga ageran-
dena, vilka befäster positionen vi är tilldelade, gör individen till medskapare av genusord-
ningen. Genuspolarisering kan vara något som sker frivilligt samt uppskattas av många (a.a.). 
Det är ofta förekommande med oklarheter gällande genusordningen. Det förekommer både 
tjejer, vilka är maskulina samt killar som är feminina. Dessa strukturer av motstridiga samt 
tillfälliga genusidentiteter kan emellanåt benämnas fjollig, butchig och/eller queer. Forskning 
inom psykologin har framkommit med att större delen av mänskligheten förenar både masku-
lina samt feminina personlighetsdrag i olika proportioner och omväxlande (a.a.). Könsidenti-
teter och dess konstruktioner kan se olika ut samtidigt som det kan åstadkomma förvirring. 
Ett exempel på sådan normbrytande förvirring sker när en individ av manligt kön iscensätter 
en kvinna utan att ha en kvinnlig kropp (Hammarén & Johansson, 2009). Genom att göra 
denna könsöverträdelse utsätter sig denna man för normbrytande, vilket till stor del kan in-
nebära exkludering, fördömanden, bestraffning och vid extrema fall även död. Begreppet sex-
uell matris förekommer då iscensättandet av det rätta könet sker, det vill säga att kropp, sexu-
alitet, samt kön överensstämmer. Det som uppfattas är manligt görs av män och det som tol-
kas kvinnligt görs av kvinnor (Butler, 2007). Genusidentiteten är således konstruerad och inte 
bestämd utan skapas genom återkommande och upprepade handlingar. För den skull är det 
ingen enkel sak att upphäva konstruktionen av kön genom att agera annorlunda. Det finns en 
generell polariserande könsplacering rörande förväntan gällande heterosexualitet vilken styr 
individens handlande. Denna outtalade förväntan kan skapa konflikt samt är svår att gå runt. 
Det finns möjlighet till uppluckring av den polariserade könsordningen genom att enskilda 
individer utövar könsöverskridande handlingar. Därmed inte sagt att könsordningen upphävs 
totalt (a.a.). 
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Resultat och narrativ analys  
 Detta avsnitt består av resultat från studien samt en påföljande analys. Här svarar resultat 
och analys upp till studiens syfte samt besvarar studiens forskningsfrågor. Resultaten belyser 
olika delar vilka framkommit från intervjuerna. Dessa stärks av citat vilka återgetts med spe-
cifikt språk utifrån respondenternas talspråk, vilket kan tolkas som slang. Detta val av att 
återge citaten på detta sett har skett utifrån grunderna av att det är en subkultur som under-
söks. Därav har även språket beaktats, då även dessa tjejer skapar den egna verkligheten ge-
nom samröre med varandra, primärt genom språket (Burr, 2003). De olika rubrikerna har 
framkommit då hänsyn till studien tagits, för att kunna relatera till både teorier, tidigare 
forskning och för att på så sätt tydliggöra studien, samtidigt som en historia växer fram. 

Det feministiska arvet samt genus 
Det visar sig att tjejerna i undersökningen indirekt skapar en feministisk politisk aktion då de 
skatar i en mansdominerad kultur och då inte bara inom själva skatekulturen utan även 
gentemot samhället i stort. Respondenterna visar på olika grad av medvetenhet gällande 
detta. De citat som återges visar även på den grad av styrka som återfinns hos det enskilda 
subjektet, den kvinnliga individen, samtidigt som tjejerna visar på en kollektiv känsla av ex-
kluderade av samhället. Det förekommer även att tjejerna känner ett utanförskap gentemot 
killar på skateboardscenen samtidigt som de känner sig tillhörande själva skateboardkul-
turen. Tjejerna strukturerar och positionerar sig utifrån det egna behovet, subjektet, gällande 
den sociala kontexten och den kollektiva identiteten. 

Samhället och normen 
Följande citat visar på en rebellisk och stark identitet. Här visar tjejerna på en inre personlig 
styrka. En respondent säger: Näe… dom kan jue hålla käften då! Ahaha… så d skiter jag i. 
Lixom. Eh, vet att vissa bah… åhnej d e jue farligt typ… Det framgår att faran ligger inte bara 
i själva utövandet utan även i hur samhället bidrar till att exkludera tjejerna. Att inte för att 
kommunerna… tryckte bort… att, bara ut på ett industriområde… å så. D fanns inga lam-
por. Kunde bara åka där vissa tider. Och ja menar som tjej då… Hur många tjejer åker ut 
till ett industriområde själv där du får gå jättelångt och d finns lixom inga runt… Meh d ska 
krävas rätt mycket av dig som person för att du skulle våga d. Så att inkluderingen har jue 
blivit bättre på så sätt. I miljön å va d e för folk som e i parkerna å åker lixom, tycker jag. 
Föregående citat visar att placeringen av skateparker har förbättrats i samarbete med kom-
muner. Det visar sig även att dömande individer inom samhället drar förutfattade meningar 
rörande själva skateboardkulturen och endast ser det som en manlig ungdomskultur. Föl-
jande citat visar bland annat på detta. Dels så blir man 10 år yngre… D kan man jue ibland ta 
till sin fördel. Hahaha… men ehhe de e jue inte många som… men på gatan lixom. Å då du... 
va intressant d blir om du inte reagerar… å har vuxit upp å lärt sig att inte skrika tillbaks, 
håll käften gubbe eller kärring utan säger: hur menar du nu? Kan du säga va d e som e job-
bigt lixom… å om du kommer till mig med en trevligare ton så kanske du får ett trevligare 
bemötande och blir den som är den vuxna i konversationen. När d kommer å börjar gapa å 
tror att d skriker på en tonåring. Hahaha. Detta visar sig även i andra områden i samhället 
och då gällande kritik från andra sporter. Här uppfattas exkluderingen av att skateboard inte 
tas på allvar. […] men störst e ju också att kommer en… kommer d m i riksidrottsförbundet 
så har man på ett sätt lite mer möjligheter å dom där sportnördarna som kanske tycker 
skateboard är en lek… vilket d självklart delvis e…men att d lixom tas seriöst. Va fan… ska-
teboard e bland d svåraste du kan göra. Va fan tror dom lixom…heheh. Här finns en känsla 
av att inte tas på allvar inte bara av samhället utan även av idrotten som helhet. Det är många 
av respondenterna som känner sig exkluderade på flera plan. Den känslan uppkommer även 
hos flertalet av tjejerna. En tjej berättar: Jag vet inte ifall man e mer hjälpsam till naturen 
eller… D e såhär att, jag kan hålla i dig! Eh… ofta sånna grejer. Prova d..så kan jag hålla! D 
hade jue aldrig en kille föreslagit! Detta citat stärks av följande, vilket visar på den personliga 
uppfattningen om normen och exkludering. Eum… men man fick höra att i den åldern att, 
näe tjejer ska inte åka skateboard. Å i den åldern så vågade man inte riktigt trotsa d. Eum… 
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så att d har ju verkligen vart att… Hade jag vart kille så hade.. kunnat testa på å åka skate-
board för länge sen… nu dröjde d tills jag blev 18… när jag kommit förbi dhära grejerna 
som… dom här… va ska man säga… Jag hade självförtroende nog när jag va 18 lixom. Å 
strunta i va folk tycker å tänker. Men just när man e så pass ung så e d svårt att bara trotsa 
d som förväntas av en å bah göra nåt helt annat. Vara den som sticker ut lixom. D e inte lätt 
i den åldern. En annan respondent uttrycker att det blivit en samhällelig förändring sedan 
hon började skata. Jomen jag tycker att d speglar lite samhället… D har jue inte så mycket… 
i alla fall inte vad jag kände till… Just när jag började så var d inte så mycket feminist… 
asså d va inte så mycket snack kring d. Men att d har ändrats dom senaste åren… Att d varit 
väldigt, lixom en stor fråga… inom politiken. Å i media och överhuvudtaget. […] Äh… men 
att just samhället mer accepterar att man… att alla ska kunna få åka lixom oavsett kön. 

Citaten bidrar till att intyga att genusordningar inom samhället missgynnar tjejer (Connell, 
2009). Precis som Wahl, Holgersson, Höök & Linghag (2011) skriver så är kulturen något som 
ständigt skapas. Det går att utläsa från citaten att samhället i stort har förändrats mot de mer 
positiva samt bidrar till inkluderingen av tjejerna inom skateboard. Här går att tyda de struk-
turer samt sociala fält (Broady, 1998) som finns inom samhället, vilka i sin tur tyder på att 
samhället rent generellt bidrar till att könsordningen återskapas genom inkludering samt 
exkludering. Det framgår även att precis som SOU 2004:59 framlade, att tjejer har ett behov 
av att organisera sig, då det råder ojämlikhet. Den efterföljande analysen SOU 2006:42, kan 
relateras till här, då det även framkommer att de samhälleliga strukturerna för skateboardå-
kande tjejer har förbättrats även om de fortfarande nedvärderas (Wahl, Holgersson, Höök & 
Linghag, 2011). Här ses även att det inte bara är könsordningen utan även att det färgar av sig 
på skateboardkulturens rykte om att vara en ungdomskultur med tillhörande rebelliska iden-
titetsskapande symboler som kollektiv identitet (Hammarén & Johansson, 2009). Detta 
styrks av tidigare forskning av Pomerantz, et al. (2004) där de skriver om oortodoxa skate-
boardare, vilka söker sig till gator, torg samt parkeringshus. Citatet där en tjej berättar att 
först när hon var 18 år så vågade hon gå emot normen, visar på att vissa av tjejerna behövde 
bli mer mogna och säkra i sig själva för att ta del av den manligt dominerade skateboardytan 
där få tjejer deltog (a.a.). Det är möjligt att hennes roll (Goffman, 2010) som tjej förändrats 
och hon fått kraft genom social process (Hammarén & Johnsson, 2009). Tidigare forskning 
visar på girlpower och victimhood (Phiper, 1994) är synonymt, vilket här kan ses vara orsak 
till en av tjejernas utveckling att våga ta del först då hon är 18. Här ses hennes subjektsposit-
ionering ske genom diskursiva praktiker, bland annat genom makt (Weedon, 1987). En tjej 
pratar om att gå från ett normativt samhälle till att känna en kollektiv identitet och styrka 
utifrån det att hjälpa andra tjejer (Hammarén & Johansson, 2009), vilket en kille inte skulle 
erbjuda sig att göra (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2011). 

Tjejerna har även en uppfattning om att de deltar i det kulturella fenomenet som skateboard-
åkare utgör och då inte bara i form av klädsel utan även i form av attityd, vilket visar sig som 
en individuell revolutionär kraft (Hammarén & Johansson, 2009). Här ses tjejerna struktu-
rera sig, tillhörande det fält vilket skateboardkulturen utgör (Broady, 1998). Samtidigt ses 
även paradoxen av att vara unik och speciell då en kollektiv identitet skapas inom skatekul-
turen. Dessa tjejer skapas som subjekt i dessa olika genuspolariseringar (Connell, 2009) vilka 
färgas av den manliga skatekulturen (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2011) och sam-
hället, fälten (Broady, 1998) med dess fasta könsuppfattningar och roller (Goffman, 2010) där 
en upplevelse av könsförvirring kan ske (Connell, 2009) då de inte lever upp till objektifiering 
(Beal 1996; Porter 2003; Kelly et al. 2005) och marginaliseras. Dessa tjejer konstruerar sub-
jekt motstridiga normen, genusidentiteter, vilka är utöver den kollektiva skateidentiteten 
(Hammarén & Johnsson, 2009) och har även exkluderats även samhället, även om det börjar 
ske en förändring.  

Det sker visserligen en samhällelig och kommunal förståelse för olika femininiteter (SOU 
2006:42) och även att unga tjejer som subjekt har annorlunda behov. Detta visar på att dessa 
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tjejers subjekt knyts samman i en kollektiv identitet från att vara unika, till en indirekt femin-
istisk politisk aktion (Pomerantz et al., 2004) vilket sker både gentemot samhället, genus-
strukturer samt själva skatekulturen. Detta sker precis som i studien rörande ishockeytjejer-
na, vilka motsatte sig ishockeykulturen (Fabricio Pelak, 2002). Här visar respondenterna 
bland annat på att de ikläder sig roller (Goffman, 2010) genom språk, stil, politisk medveten-
het och uppfattning (Hammarén & Johansson, 2009). 

Medvetenhet 
Tjejerna uttrycker personliga subjektiva åsikter. De uppfattar att den kvinnliga delen av ska-
teboardkulturen har strukturerats och därmed blivit politisk. Vissa av tjejerna som började 
skata för länge sedan, känner det som att skateboard handlar om en frihet från samhälleliga 
strukturer. Alla av respondenterna ser jämställhet som en självklarhet. Samtidigt som vissa 
anser att ansvaret ligger hos individen och inte hos den feminina kollektiva identiteten. 
Många av tjejerna förstår behovet av tjejskate, som del av processen till inkluderandet för 
tjejer inom skatekulturen.  

Det framkommer även kritik riktat till de män och killar som finns inom skatekulturen, sam-
tidigt som de visar en kärlek inför att kulturen är just mansdominerad. Vissa ser tjejskaten 
som en del i en process som leder till segregering med påföljande influenser. Följande citat 
illustrerar tydligt hur en tjej anser att den feministiska politiken har tagit över hand och att 
skateboarden för henne har tappat sin ursprunglighet. Jag tycker överlag att skateboard har 
blivit lite väl för politiskt. Jag tycker inte d e kul längre. […] För d e… skateboard ska vara 
en frizon där man inte håller på å snackar en massa runtikring. Ah… sätter lagar hit å dit. 
[…] Men eh… just när d ska lixom in i… blanda ihop dhär m feminism å politik å skate-
board… Jag avstår totalt! För att jag känner att d e inte d som e skateboard för mig. Över 
huvud taget… D e frizon som jag har sagt. Där e alla välkomna, d har aldrig sagts nåt an-
nat… Eum…sen att alla… Vi e olika blyga å vi kan ta för oss men d e… D kan man jue inte 
hålla på å skylla på andra. Känslan av att ansvaret ligger hos individen påvisas av följande 
citat, vilket även belyser känslan av segregering samt en oro över att inte få kritisera de starka 
feministiska särorganisatoriska influenser som förekommer inom skateboard. Det blir tydligt 
att skateboard används som en del av feministisk politisk aktivism. Här finns en tydlig medve-
tenhet av att skatekulturen är manligt dominerad samt att denna aspekt av kulturen håller på 
att luckras upp. En tjej berättar att: Ja…normen… samhället sa d… att d va en killgrej och att 
d e lixom så skateboard har lixom växt fram… om att d e mest killar som hållt på med d å 
lixom tidigare filmer, företag. D har jue riktat sig i första hand till killar. Ah… av killar för 
killar ungefär. En mansgrej lixom. Eum… å då har d inte vart så lätt för tjejer alltid... men d 
känns ändå som om d håller på att ändras idag… att d går åt rätt håll. Samtidigt som de är 
medvetna om att det inte bara är den kvinnliga delen av skatekulturen som behöver kämpa 
för att ta plats, killarna behöver hjälpa till. Men just som m tjejskate… tjejerna som ah… som 
tjejerna blir inkluderade… Så tycker jag jue alltid såklart att d e svårt att jobba i motvind. 
Om man inte får… som d e jue.. som den vita heterosexuella kille som e normen i skaten. 
Dom måste jue lyfta fram tjejer också. Asså va fan… kan Justin Bieber lyfta fram… asså 
tjejer som skatar på d sättet han har gjort.. vafan… kan inte skatarna själva göra d?!?  Sam-
tidigt som en av respondenterna uttrycker en annan känsla om den manliga skateboardkul-
turen genom att säga: D va lixom… från början va d säkert ingen skillnad på tjejer å killar 
[…]. Asså d e ju klart att d e ju grabbigt… lixom… kring skateboardkulturen… sådär också… 
fortfarande… å d kan d väl få vara. Grabbarna kan väl få vara grabbiga om d vill vara d. 
Tjejerna uttrycker sin uppskattning av skateboardkulturen som sådan men samtliga har en 
förståelse för att alla behövs hjälpas åt inom skatescenen för att förändring skall ske. Detta 
kommande citat symboliserar medvetenheten hos tjejerna. Men sen så ska… sen kan inte alla 
få allt gratis hela tiden. Asså så… Eh jag… men eh… Jag tycker d e jue bra att d e jämställt. Å 
inte… ja vet inte. Man ska… man måste… om man inte ger tillbaks själv så tror jag inte d e 
hållbart. Men eh… utan att d e väl mångas ansvar. Medvetenheten om att det finns ett behov 
av särorganisering som tjejskate finns och en av respondenterna uttrycker: Jag tror d e vik-
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tigt att lyfta frågan och ta upp den bland speciellt coreskatarna. För d e dom där småkidsen 
ser upp till. Så om coreskatarna säger att tjejskaten suger. Ja… då kommer d småkidsen 
också tycka d. Utan att reflektera. Ja.. så man behöver nå nyckelpersoner för att man ska få 
en förändring å så… 

Här framgår tydligt en ambivalens mellan den kollektiva identiteten (Hammarén & Johans-
son, 2009) till den ursprungliga skateboardkulturen samtidigt som en kollektiv identitet 
skapas genom könstillhörighet (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2011) inom det egna 
fältet (Broady, 1998) och då uppstår olika strukturer av subjektspositionering. Det sker både 
differentiering (Hammarén & Johansson, 2009) då tjejerna förflyttar sig mellan olika roller 
(Goffman, 2010) bland de olika kompisgrupperna, vilka ibland kan enbart bestå av tjejer och 
ibland enbart bestå av killar. Samtidigt sker individuation (Hammarén & Johansson, 2009) 
då tjejerna frågar sig vad tjejskate kan ge dem själva. Här ses även en förflyttning mellan olika 
sociala fält (Broady, 1998) och i de fallen då de skatat länge är tjejskaten inget alternativ, de 
känner inte någon tillhörighet (SOU 2006:42) då det finns en intersektionell olikhet (Hallman 
& Gaude, 2015). Här skapas istället tjejskaten som något där tjejer ses som offer och att de 
behöver extra hjälp (Pipher, 2004). Då tjejer som skatat länge och tagit del inom skateboard-
kulturen kan de ses som starka individer (Pomerantz et al., 2004) och har anammat den dis-
kursiva skatenormen. Det talar emot det som Young (1989) skriver om, gällande att tjejer inte 
skulle ha samma rörlighet och inte vara uppfostrade på samma sätt som killar. Här kan ses 
det Bourdieu (Broady, 1998) talar om rörande habitus. Tjejerna har anammat skateboardå-
kande killars attityd och är lika tekniskt duktiga som killarna (Atencio, Beal & Wilson, 2008) 
och övertagit delar av de normativa könsrollerna inom skateboarden och frångått den sexuella 
matrisen (Butler, 2007). 

De ovanstående citaten visar även på att identitetsskapandet sker genom reflexivitet (Ham-
marén & Johansson, 2009). Detta sker då nya strömmar av kunskap gällande feminism, pre-
cis som Pomerantz et al., (2004) skriver så har vissa av dessa postfeministiska tjejer inte nå-
gon medvetenhet gällande tidigare feministiska strukturer samt de strukturer, vilka gör sig 
gällande inom det som kan beskrivas enligt Bourdieu (Broady, 1998) som det sociala fältet 
skateboardscenen (Sennet, 2000). Tjejerna känner även av befintliga maktordningar inom de 
socialt konstruerade genusteorierna (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2011) vilka kommer 
till uttryck då det uppstår en oroskänsla över att ifrågasätta den egna feministiska särorgani-
sationen, som kommit tilluttryck för att jämställa skateboardscenen (SOU 2004:59). Samti-
digt går det att tolka en motaktion till särorganiseringsfenomenet tjejskate då den kollektiva 
identiteteten (Hammarén & Johansson, 2009) bitvis tenderar att byggas på skateidentiteten 
som roll (Goffman, 2010) istället för identiteten gällande genus. Det är precis som Connell 
(2009) skriver då det kan förekomma oklarheter gällande genusordningen. Individen är inte 
tvungen utifrån sociala normer att forma sig som maskulin eller feminin utan detta sker ge-
nom subjektspositionering av individen själv (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2011). 
Dessa tjejer visar på att genuspolarisering är något som uppskattas och sker frivilligt och att 
det förekommer könsöverskridande handlingar (Butler, 2007) inom skateboardkulturen. Här 
kan då ses att tjejerna positionerar sig och skapar sina identiteter genom individuation 
(Hammarén & Johansson, 2009) då de formas genom motsatsförhållanden och de olika 
bourdieuska habitus (Broady, 1998) de har. Det visar även att individer och andra sociala fält 
inom samhället har svårt att läsa av, inte bara då gällande könsförvirring utan även gällande 
skatekulturen som socialt fält (a.a.) och att de ses som med en ungdomsstämpel, då en tjej blir 
ifrågasatt då hon skatar i det offentliga rummet. Detta är precis det som Hammarén och Jo-
hansson (2009) skriver om då det förekommer att normen blir provocerad av skatandet sam-
tidigt som uttrycket genom klädstil samt en streetbräda som tillhörande attribut, gör det svårt 
att läsa av exempelvis ålder. Detta gör att här ses även identiteten skapad och subjektet posit-
ioneras (Fabricio Pelak, 2002, Pomerantz et al, 2004) genom kulturella, sociala strukturer 
och fenomen.  
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Även samhället bekräftar könsproblematiken (SOU 2004:59) gällande att normativ kvinnlig-
het premieras (Heywood, 2007) precis som Atencio et al. (2009) skriver om. Även skate-
boardkulturen brister i uppmuntran av de olika könsrollerna (Thorpe, 2008), vilka formas 
inom området för kvinnlighet (Atencio et al, 2009) då tjejerna uppfattar att de får arbeta i 
motvind. Det framkommer även att en medvetenhet finns gällande att tjejerna själva inte kan 
åstadkomma någon förändring (SOU 2006:42) vilket även framkommer i tidigare forskning 
(Atencio et al, 2009) då de skriver om intersektionella förändringar inom streetskateboard. 
Nolan (2003) skriver om den streetskatekultur vilken förekommer inom det offentliga rum-
met och i det dagliga livet, vilket inte är övervakat av vuxen personal. Det framkommer av en 
tjejs citat att de vuxna som övervakar eller rättare beskådar i det offentliga rummet tar aktion 
gentemot streetskateboardkulturen som socialt fält (Broady, 1998) då detta interagerar och 
bryter de normativa strukturer deras egna sociala fält innehar. Det blir en differentiering gäl-
lande habitus och ett maktspel gällande olika kapital utspelar sig (a.a.). Här ses även att dessa 
tjejers subjektspositionering inte bara om möjligt marginaliseras av skateboardkulturen själv 
(Beal 1996; Porter; 2003; Kelly et al. 2005) utan även av samhället generellt (Wahl, Holgers-
son, Höök, & Linghag, 2011) och det blir då en marginalisering i dubbel bemärkelse, både i 
känsla av exkludering som kön av samhället och gällande identiteten som skateboardåkare.  

Olika behov av särorganisering 
Ur tjejernas berättelser framkommer det att de flesta skatar, skatar någon gång med tjejer. Att 
vissa av dem uppskattar tjejskate som fenomen, men relaterar inte det till särorganisering 
samt feministisk politisk aktion. Man åker jue gärna… d flesta tjejer åker gärna m tjejer 
ibland. Å sen m killar resten av tiden… Eller blandat. Men ibland e d skönt att bara ha dhär 
tjejforumet... lixom… men ehh. D e inte feminism inom skateboard. Jag vet faktiskt inte. 
Svårt å säga. Men tror inte det… Andra av respondenterna tycker att skateboard handlar om 
skateboard och inte om jämlikhet. Resultatet av särorganisering framgår samtidigt som frågor 
gällande målet, med att skateboard blir en måltavla för feministisk politisk aktion. D e jue 
lixom… Vi har ju kommit verkligen en bit påväg… eller såhär… Jag vet inte… aa… vad målet 
e? Jag vet att vissa tjejer tycker att d ska bli equal… att d ska va lika många tjejer som kil-
lar… Jag vet inte varför man tycker d e så viktigt? Åh… jag vet inte! Just do it! Ytterligare en 
respondent uttrycker sin känsla inför tjejskaten som något, vilket inte är något för henne, 
genom att säga: Jag eh… dels så är d, känner jag inte att jag blir lika inspirerad sen så e d 
också att jag tar för stor plats. D e nybörjare som e där och behöver mer plats… så… D kan 
stå ivägen.  Jag känner att jag kan inte ens skata som jag skulle gjort en vanlig dag… så jag 
har inte kul! Jag ser inte varför jag skulle vara där bara för att jag e en tjej. Att… då kom-
mer vi in på dhär igen. Att då helt plötsligt har vi gått från d vi håller på med… Vi håller på 
med könsdelning här. Då e vi inne på politik igen! Don’t take skate away from me!  

En annan tjej berättar hur hon tänkte för att ta del på skateytorna. Men då va d just då 
kanske nån.. ah fan va grymt att du satte d… Ah… då, åh, ah okey… D kanske inte e så far-
ligt åka bland dom andra. För att d e… Jag brydde ju mig inte ifall nån lixom missa eller va 
ivägen eller så… Och då tänkte man att dom kanske tänker likadant om mig då… heheh… 
Eum så d e väl den inställningen man har haft… så att så. Ytterligare en respondent säger: 
Så att d e klart alltid e så… kommit in i nytt sammanhang. Som att d e lite…eeh… Hade jag 
gjort de hade jag… hade d säkert också varit lika positiva och välkomnande… d tror jag. Det 
är nog mera… som hos en själv. Den överhängande delen av respondenterna har på ett eller 
annat sätt berättat om att de är introducerade tidigt i sitt liv till manligt dominerade miljöer. 
Det framkommer att mycket av möjliggörandet av skate ligger hos individen själv. Följande 
citat får representera den gemensamma känslan de hade. Åh d kanske va väldigt naturligt för 
mig å slå mig in i en crowd där d va just killar. D kändes nog mest familjärt. Eller bekant 
för mig. Kan va en aspekt.  

Kommande citat får representera den medvetenhet respondenterna har för just hur känslan 
av att vara nybörjare är, samtidigt som att en van skateboardåkare kan ta för sig av ytan oav-
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sett kön. Eh… d beror jue på vem man skatar m… Skatar man m dom som e duktiga då vet 
jue dom hur man ska ta för sig på ytan lika bra som killar gör lixom eh… men e d nybörjare 
så känns d som man hjälps åt så mycket mer än vad kanske killar gör… Jag vet inte… d e 
bara känslan jag har. […] Men överlag så känns d som att d blir lite lugnare tempo… just 
när d e… Asså just… att man pushar på varann på ett annat sätt lixom. Att man släpper 
fram varandra på ett annat sätt om d bara e tjejer. Följande citat stärker tjejernas uppfatt-
ning om att känslan att ta del ligger hos individen och inte hos könet. Jomen d… eh… jag tän-
ker bara att när man väl har kommit förbi lixom nybörjarstadiet… E d jue lättare oavsett 
om man e kille eller tjej. Jag kan tänka mig att d e svårt för killar som e nybörjare också.  

En av tjejerna uttrycker sin känsla om tjejskate, vilket även bekräftar ovanstående citat. Asså 
d enda som e tråkigt när d e tjejtider e när inte alla mina kompisar får komma… […] D e 
bara just att slå vakt om såhär tjejtider… Det e väldigt separatistiskt… lixom.. å d e lite bull. 
Jag fattar att d precis sådär i början … Att man såhär får hålla på å vara nybörjare i fred 
typ… men typ nybörjarskate d funkar!  

Det framkom även att tjejerna uppfattar skatescenen som tillhörande dem som skatar oavsett 
kön. Att samtliga inom kulturen behöver arbeta för skateboard, av skateboardåkare oavsett 
könstillhörighet. Nämen jag vet inte… Jag skulle vilja att d blir mer. Jamen tjejer som kom-
mer in i skaten utan att man behöver knuffa in dom. Men där behöver man ändra en struk-
tur. Som e kanske förutfattade meningar. Men också att killarna behöver tänka lite så att 
tjejerna känner som välkomna. En liten ja… från båda håll… om du förstår. Lite som vi pra-
tat om innan… kan fan inte få allt gratis hela tiden. Självklart behövs d riktade satsningar. 
Men d måste ju också leda till att d blir ah… jamen att man kommer in i scenen som vem 
som helst. Det framkommer att respondenterna är passionerade skateboardåkare vilka skatar 
för skatandets skull i första hand och väljer att skata med dem som är lika målmedvetna. En 
av tjejerna uttrycker detta genom att berätta: […] För att många andra kan man känna just 
med tjejerna… att man behöver ge dom jättemycket uppmärksamhet för att dom ska fort-
sätta ta klivet… Att man… tycker att vill man bli riktigt bra på skateboard… Så gäller d jue 
att eh… skata mycket å då får… Då gör du jue d om du åker m killar. För d känns… ja som… 
i och med att d flesta killar e jue lite mer såhär.. ah… målfokuserade på d sättet…eller… på 
ett annat sätt. 

Precis som Hallman och Gaude (2015) skriver så uttrycker samtliga respondenter att fenome-
net tjejskate fungerar bra för dem som är nybörjare, därav att de flesta av dem personligen 
väljer att inte närvara då det är tjejkvällar. Det visar på en intersektionell olikhet mellan tje-
jerna (SOU 2006:42). Det framkommer även här att de skapar kollektiv identitet (Hammarén 
& Johansson, 2009) inte bara till skateboardkulturen, det egna könet utan även till själva 
nivån på skatandet och där visar det sig ett bytande av olika roller (Goffman, 2010) mellan de 
olika fälten (Broady, 1998) och dess strukturer. Tjejerna subjektspositionerar sig genom olika 
habitus samt kapital de innehar med dem de känner mest kollektiv identitet med beroende på 
individuation (Hammarén & Johansson, 2009). Identitetskapandet sker även via kulturella 
fenomen då de skatare, vilka tillhör en avancerad nivå i sitt skatande, visar på detta genom att 
inte närvara på tjejskaten. Ett citat uttrycker hur alla hennes kompisar inte får närvara om 
hon skulle gå på tjejskaten. Det framkommer även tydligt att tjejerna bidrar till ifrågasättan-
det av det normala ur normativa perspektiv (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2011) sam-
tidigt som det för de flesta av dem varit normalt att tillbringa stor del av sin tid tillsammans 
med män i mansdominerade miljöer, där de då skapat habitus (Broady, 1998), vilket resulte-
rat i att dessa tjejer tagit plats, subjektpositionerat sig oavsett motstånd från både kultur samt 
samhälle (Fabricio Pelak, 2002, Pomerantz et al, 2004). Här ser vi exempel på de 
könsöverskidande handlingar som Butler (2007) talar om. Denna könsöverträdelse sker då en 
normativ könsuppfattning (Wahl, Holgersson, Höök, Linghag, 2011) om hur en kvinna skall 
agera motbevisas, vilket sker när dessa tjejer skatar och ses som normativa identiteter istället 
för skateboardåkande tjejer. Detta bekräftas av studier av Atencio et al. (2009) där event med 
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traditionell femininitet premierades med stöd av kända manliga brädåkare. Enligt andra stu-
dier (Thorpe, 2008) framkommer det att ökad särorganisering inom snowboard bidragit till 
att alternativa könspraktiker inom det kvinnliga utrymmet, precis som den svenska regering-
ens analys SOU 2006:42 visar på. De flesta av respondenterna anser att särorganisering är till 
för nybörjare av kvinnligt kön. Det ses mer som separatistiskt inom skatekulturen, då nybör-
jarstämpeln inte finns kvar hos de erfarna tjejerna längre. Tjejerna i studien är accepterade 
inom skatekulturen samt legitimerade skateboardåkare (Pomerantz et al. 2004) då de gått in 
hårt för skatandet och tagit sig förbi motstånd samt hinder, vilket även kan ses i Fabricio 
Pelaks (2002) studie gällande ishockeytjejerna. Det finns även tecken som tyder på att klima-
tet i den svenska streetskatekulturen har luckrats upp precis som Atencio et al. (2009) skriver 
i sin studie gällande skatekulturen. Dessa tjejer utmanar skatekulturen som socialt fält 
(Broady, 1998) och subjektspositionerar sig som skateboardåkare. Samtidigt visar många av 
tjejerna precis som Pomerantz et al. (2004) skriver, att dessa postmodernistiska skateboardå-
kande tjejer inte är medvetna om sin indirekta feministiska politiska aktion samtidigt som 
andra är mycket väl medvetena.  

Tävlingar 
Det framkom i svaren från tjejerna, att ett känsligt område gällande särorganisering är täv-
lingar. Tävlingar för endast tjejer är en ny företeelse vilket kommer sig av en form av särorga-
nisering, för att främja tjejers tävlande. Detta, är precis som själva tjejskatens syfte från bör-
jan, att främja tjejers skatande. Tanken är att senare kunna integrera i gemensamma tävlingar 
inom skatekulturen. De som tävlat och skatat länge berättar: Men överlag så va d alltid jag 
som va m i tävlingar å sådär. Med killarna å syntes till. […] Så d va inte färre utan d va 
noll… verkligen. Följande citat visar på att tjejskatekulturen generellt inte är så gammal när 
det gäller den nivån mixade tävlingar kräver. En tjej säger: D e lite skevt lixom. Fattar att d 
inte e så många tjejer som vill tävla heller… sen e d också inte så att tjejerna inte fått ställa 
upp i vanliga tävlingar heller lixom… utan… d e bara såhär att d e bara för tjejer. Sen eh.. e 
d också lite bull såhär att dela upp d så… D e såhär… Ahh… tjejer… Ska tjejer vara så mycket 
sämre lixom så att man ska ha en egen tävling?!?  

Det visar sig vara en stor skillnad på antalet mellan tjejer och killar inom tävlingsgenren. Även 
har det varit stor skillnad på prispengar inom skatekulturen gällande tjejer och killar, vilket 
en respondent uttrycker såhär: Också kan man se om d e sex tjejer som tävlar å d e 40 killar 
så kanske man också måste se att d blir lite snett fördelat… Samtidigt så kanske d skulle 
vara bra å ha större prispott för tjejer för då kanske fler tjejer vill tävla. En annan av tjejer-
na uttrycker i princip samma sak. Jag menar, jag tror inte att d e nån som sitter å tänker… 
näe dom e så dåliga, d ska inte ha nånting. D e bara lite sådär att man fortsätter i samma 
spår som d alltid har varit.  

Samtliga tjejer tycker att klimatet på tävlingar har blivit mycket bättre inom skatekulturen. 
Det framkommer att tjejerna uppfattar feministiska påtryckningar gällande prispotter som 
positivt för kommande tävlingar. Följande citat illustrerar detta. Det var jue klantigt å ena 
sidan å ge en stor prissumma till killarna och en lite prissumma till tjejerna… Men anled-
ningen till d va att d va ett väldigt snabbt beslut å att man tänkte d skulle locka hit proffs 
nästa år. Å sen när man insåg att dhär va jue inge bra… Då försökte man jue ändra på d… 
men då fick man lixom en mobb efter sig. Men d löste sig. Det blev en jättebra lösning till 
slut. Å d har väl lärt sig. Så nästa år lär d jue inte vara sånna svårigheter. Så d e bra att folk 
protesterar tycker jag. D e bra att folk reagerar. Ehh… d har säkert varit så i många fall… 
att d e en ojämn prisfördelning av pengar. Då tjejernas tävlingskultur inom skateboard fort-
farande är på ett tidigt stadie så uttryckte vissa av respondenterna att behovet finns av sär-
organisering, precis som i början innan tjejer rent generellt vågade ta för sig av skatescenen. 
En tjej berättar: Ja… jag tycker jue d e jue bara en början på nånting som kommer att bli 
större och större. Så e d jue. För att jag ser d jue som att tjejerna har möjlighet att tävla mot 
varandra… På lite samma villkor. Medans dom som vill ta d vidare har all möjlighet i värl-
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den att anmäla sig till vilken skatetävling som helst. Att d e lite målet m d att lixom om man 
vill komma upp å bli duktig å känna att man vill vara med å tävla… så… Jag tror att d 
bara… Jag tror om 10 år kanske… så kommer d va med fler tjejer i tävlingen… som tävlar 
tillsammans m killarna. D tror jag d kommer att va. För att d ska våga d… ska d väl tävla 
gentemot varandra först. Den överhängande delen av tjejerna tycker även att det är positivt 
gällande vissa aspekter med enbart tjejtävlingar. Men tycker ändå att d blivit bättre. […] som 
va nu… en tävling. […] Så… hade tjejerna exakt lika mycket utrymme på ytan som killarna… 
D hade lika mycket prispengar som killarna. Eum… så vitt jag vet så har d aldrig hänt förut. 
Eum… å jag hoppas att d e lixom början på hur d ska vara… lite mer. Många av tjejerna har 
förhoppningar om att flera ska börja ta steget och tävla. En tjej berättar såhär: När jag bör-
jade åka ut på lite tävlingar å sånt. Jag vet väl att jag inte hade nån chans eller nånting 
men för mig så va d mer att nämen då kanske kan en inspirera nån å se att jag, men jag va 
me… Jag kanske inte va så jättebra… men jag vågade… Här framkommer att grundkänslan 
av gemenskap och att ha roligt är några av hörnstenarna i skateboard. Även att de gäller till 
största del på tävlingar. En av tjejerna berättar: För att absolut… tycker jag egentligen att en 
tävling ska bara vara… Handla om en gemenskap å kul. Jag önskar d egentligen hade varit 
så. Att alla tävlingar… att lixom ta ifrån… Att strunta i lixom att åh… måste vinna å annars 
e man ingenting. Men eh… men å andra sidan e d jue mycket så samhället e uppbyggt. Man 
ska hela tiden va som.. eh… blir belönad för att den e bäst. Man ska kunna tävla i allt för att 
jämföra. 

Ovanstående citat visar på att ett behov finns gällande tävlingar för enkom tjejer då denna 
kultur är på framväxt (SOU 2006:42). Precis som särorganisering behövdes för nybörjare 
(Hallman & Gaude, 2015). Här framkommer att intentionen är precis som med tjejskate, att 
få tjejer att våga delta i tävlingar. Den feministiska intentionen med särorganisering var att få 
tjejerna att våga börja skata för att sedan kunna delta fullt ut i skatekulturen (a.a.). Även 
framkommer det av respondenterna att vikten av att föregå med gott exempel och visa att det 
inte är nivån som avgör om någon tjej ställer upp på en tävling utan att de gör det för att det 
är skoj och att de skatar med sina vänner (a.a.). Då skatetävlingar endast för tjejer genomförs 
öppnas även möjligheter upp för att tjejer, vilka bidrar till att förändra normativa könsprakti-
ker och att skapa flertalet andra könsroller (Atencio et al, 2009). Även ges en möjlighet att 
delta utan att för den skulle behöva något manligt godkännande som Thorpe (2oo8) skriver 
om gällande snowboardstudier. Dessa tjejer behöver inte heller befinna sig i en miljö där trad-
itionell femininitet förtar publiciteten från en mängd andra feminina könsidentiteter (a.a.). 
Det skapas här genom tjejtävlingar, möjligheter att premiera dessa tjejer som kvinnliga skate-
boardåkare istället för att skapa en könsrollsproblematik relaterat till den manligt domine-
rade heterosexuella skateboardkulturen kreerad av vit, medelklass maskulinitet (Atencio et al. 
2009). Detta öppnar även här upp för en förändring gällande klimatet inom streetskateboard 
och synen på att kön inte behöver ha något att göra med teknisk skicklighet (Wahl, Holgers-
son, Höök & Linghag, 2011). Här sker även en rollplacering av identiteten inom det kvinnliga 
könsuppfattningen (Goffman, 2010), vilken även den kan ses som reflexiv och baserad på 
individuation (Hammarén & Johansson, 2009). Det skapas habitus i relation till de nya fält 
(Broady, 1998) som skapas i form av särorganisering (SOU 2006:42) i kombination med de 
nya tävlingsmöjligheterna. Strukturer förändras och tjejerna känner en kollektiv identitet. 
Själva identitetskapandet sker genom kollektiv identitet precis som Fabricio Pelak (2002) och 
Pomerantz et al. (2004) skriver om, då respondenterna gör en subjektspositionering som 
både tjejer samt skateboardåkare. De signalerar om en kollektiv särskildhet (Hammarén & 
Johansson, 2009) som gruppering och visar visst på ett symboliskt kapital tvärt emot vad 
Atencio et al. (2009) nämner. Här visar det på att Goffmans (2010) statiska roller förändras 
och att de typer av maskuliniteter vilka Walk (2006) benämner som rovdjur med självstymp-
ningstendenser försvinner. Individualiseringsprocessen (Hammarén & Johansson, 2009) 
bidrar till att kollektiva mönster (Broady, 1998) kontinuerligt förändras. Premisserna föränd-
ras gällande hur kulturella tillgångar tyds samt hur olika sociala fält förhåller sig till dessa. 
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Det blir påtagligt då tjejerna uttrycker indirekta tankar om att killarna värderar, nedvärderar 
deras skateboardåkande under tävlingsmomenten samt att de skulle relatera dem till den 
övriga skatescenen. Vissa av respondenterna identifierar sig i första hand med den kollektiva 
identiteten skateboardåkare medans andra identifierar sig även genom sitt kön samt som 
skateboardåkare. Det visar klart på den komplexitet som Hammarén och Johansson (2009) 
talar om gällande identitetskapandet.  

Skateboardkulturen har haft en stereotyp bild av feminin kvinnlighet vilken illustrerats av 
actionsportsindustrin (Heywood, 2007). Detta bekräftas i denna undersökning, precis som 
Hammarén och Johansson (2009) skriver om stereotyper, då de som anordnat skatetävlingar 
inte agerat jämlikt rörande prispott. Här ses individuation (a.a.) ske då det handlar om skap-
andet av nya potentiella förhållningsätt, positioner samt identiteter (Thorpe, 2008). Goff-
mans (2010) statiska feminina roller blir plötsligt rörliga. Även differentiering (a.a.) sker då 
tjejerna frigör sig från de stereotyper vilka förekommit tidigare gällande tävlingsförhållan-
dena för just tjejer (Atencio et al., 2009). Här kan även tydas hur könsordningen återskapas 
(Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2011) istället för att tolka hur den uppkommer. Det 
framgick även av tjejerna att de sker en förändring inom skatekulturen samt att killarna inom 
den blir varse orättvisorna och agerar för jämlikhet (SOU 2006:42). Det framgår även av re-
spondenterna att kön alltid samverkar i maktrelationer bland annat rörande klass etc. (Wahl, 
Holgersson, Höök & Linghag, 2011). Detta blir väldigt påtagligt då tävlingar rör makt, då det 
gäller klassificering och att vara bäst. Här blir det en strukturell konstruktion, socialt samt 
kulturellt sammanvävt med olika maktordningar, sociala fält rörande genus, habitus och 
klass. Tjejernas symboliska kapital (Broady, 1998) förändras i relation till vilken kontext de 
befinner sig i samt hur de själva väljer att positionera sig (Fabricio Pelak 2002, Pomerantz el 
al. 2004).  

Det går även att tolka in att de tjejer, vilka väljer att konstruera egna feminina identiteter 
(Connell, 2009) drar sig för att delta i integrerade tävlingar då det tidigare i skatekulturen 
enkom premierats traditionell femininitet och då inte skatande femininitet (Beal 1996; Porter 
2003; Kelly et al. 2005). Det innebär att dessa tjejer väljer en subjektspositionering av exklu-
dering då de inte fullt ut känner en kollektiv identitet (SOU 2006:42, Hammaren & Johans-
son, 2009). Det är iscensättandet (Goffman, 2010) eller snarare det uteblivna iscensättandet 
av den sexuella matrisen (Butler, 2007) som möjliggör för flera alternativa femininiteter att 
delta då det endast är tjejskatetävlingar som tillhandahålls. Då tjejer inom skatekulturen pro-
testerar gentemot traditionella skatetävlingar och ojämlik prispottutdelning så möjliggörs det 
en förändring även gällande könsidentiteten, då dessa normativa aktioner bryts (a.a.). Det 
framgår även att dessa tjejer skapar sina identiteter utifrån alternativa bilder, då så få förebil-
der framställs av skateboardmedia (Kelly et al., 2005). Även skulle respondenterna kunna 
tolkas såsom poetiska, rebelliska, frihetssökande samt att de utsätter sig för risk precis som 
Rose och Strike (2004) skriver. 

Identitet och subjektskapande 
Tjejernas identiteter konstrueras under socialt inflytande och motaktioner av samhälleliga 
normer inom de olika sociala fälten de befinner sig i. Det är av stor vikt för tjejerna att ha 
olika kvinnliga förebilder. Dessa kvinnliga förebilder bidrar till att respondenterna kan rela-
tera till dem på olika plan och därigenom möjliggöra en valfri konstruerad subjektspositioner-
ing.  

Förebilder 
Då skateboardkulturen sedan länge varit mansdominerad har få kvinnliga förebilder funnits. 
En av tjejerna berättar om hur det var när hon började: Jag åkte skateboard… d va bara en 
massa killar… D va inga tjejer… hahaha. En annan säger: Eh… ser inga hinder lixom. Hind-
rena har nog varit mer d utifrån… att d har inte haft nåra förebilder. Dessa tjejer har löst 
sitt identitetsskapande och känslan av tillhörighet på olika sätt då kvinnliga förebilder bitvis 
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uteblivit från själva den manliga skateboardkulturen. Utan man inspireras mest av dom man 
åker me. För d e på nåt sätt d man kan ta på. När sedan kvinnliga förebilder började dyka 
upp i skateboardkulturen berättar en tjej såhär: För att jag kommer ihåg att jag e… kollade 
på lite skatefilmer å sådär. Innan vi skulle skata å sådär. Ja, men d va då det begav sig. 
Eum… å då kom senare… men Toy Machines, Welcome to hell å Elissa Steamer va me. Då 
höll jag på å dö. Asså… d va jue så… d va d coolaste som fanns lixom… eum. D va ju verklig-
en eh… Hon betydde jättemycket. För mig även om hon va sjukt mycket bättre. Så betydde d 
otroligt mycket att hon fanns där. Kanske också för att man fortsatte att åka för att man 
visste att d va nån annan. […] men just m tjejskaten att eh… jamen inspiration så himla 
viktigt och förebilder. Finns d inga förebilder så kan vi lägga ner. Hahaha.  

Det framgick även att respondenterna påverkades av uteblivna förebilder. Eh… om jag hade 
haft förebilder å se upp till så hade jag pushat mig själv hårdare lixom. Eh… än att va en sån 
som inte förväntades kunna nånting. Då kan man jue faktiskt bli rätt slapp själv lixom […] 
Jomen… bristen på förebilder. Bristen på att känna att man tillhör kulturen. Att lixom… 
jamen… d va jag inne på… att företag å föreningar har glömt bort tjejerna. Att tjejerna vill 
också va m lixom. Att Eh… till exempel när d varit tävlingar… vilket evenemang d än har 
varit så… ofta i mikrofonen… kom igen nu grabbar… lixom… aha… ja e en grabb lixom!? 
Eller jag tillhör inte dhär? Här känner sig tjejerna exkluderade på grund av sitt kön. Samti-
digt som andra uttrycker sig såhär: […] nu ser jag att dhär e nån tjej som gör grymma trick å 
har bra stil å jag kan ta till mig detta. […] Men d e så få så då blir d att man har några killar 
som förebilder också. Kanske har en skitsnygg stil eller va som helst.  Kan bara va en skön 
dude lixom. 

Gällande identitetsskapande och förebilder upplever de flesta tjejerna det viktigt att ha kvinn-
liga förebilder oavsett vilken nivå de skatar på. Detta visar på ett identitetsskapande via indi-
viduation (Hammarén & Johansson, 2009). Tjejerna ifrågasätter tillhörigheten då de blir 
exkluderade (Fabricio Pelak 2002, Pomerantz et al. 2004) och detta bidrar till ett alternativt 
sätt att skapa kollektiv samhörighet (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2011). Det blir en 
reflexiv ståndpunkt (Hammarén & Johansson, 2009) en roll (Goffman, 2010), subjektsposit-
ionering, gällande gemenskapen inom skateboardkulturen som fält (Broady, 1998). Detta 
visar, precis som Sennet (2000) skriver, att tjejerna har möjlighet att själva bestämma sig hur 
de vill leva sitt liv gällande yrke, kropp samt sexualitet. Detta sker samtidigt som de har möj-
lighet att ifrågasätta materiella, sociala samt kulturella gränser (Giddens, 1991) gällande olika 
sociala fält samt kapital (Broady, 1998). Även här ser vi en genusordning vilken har missgyn-
nat tjejer tidigare (Connell, 2009) om än att den förbättras då killarna medvetandegörs. Detta 
visar även på att killarna inom skateboardkulturen är lika delaktiga i att beakta frågor gäl-
lande genus (SOU 2006:42, Wahl et al, 2011). Då skateboardkulturen är manligt dominerad 
kan även här relateras till samhället i stort, där större delen av ledande positioner besitts av 
just män (Connell, 2009). Här kan även ses att dessa genusrelationer och subjektspositioner-
ingar berör både begreppet tjej samt kille (Wahl et al, 2011.). Här styrks förståelsen för att 
kultur är något som skapas kontinuerligt (a.a.) då tjejerna förändrar strukturer inom fälten 
(Broady, 1998) gällande tävlingsmomenten med hjälp av särorganisering och feministisk erfa-
renhet och habitus (SOU 2006:42, Fabricio Pelak 2002, Pomerantz et al. 2004, Atencio et al. 
2009). De strukturer som förändras är exempelvis uppbyggnad av tävling samt prispotter.  

Även differentiering (Hammarén & Johansson, 2009) kan tolkas in då tjejerna upplever att 
deras identitet skapas utifrån flera sociala strukturer (Broady, 1998). Här konstrueras deras 
identitet indirekt då de ges en given exkluderad plats av de män (Atencio et al. 2009), vilka 
befinner sig inom skateboardkulturen och då specifikt inom tävlingsgenren. Samtidigt som de 
positioneras av dessa män som en fix normativ roll (Goffman, 2010) och de män som be-
stämmer regler och prispotter. Även kan det ses hur motsatsförhållanden sker i identitets-
skapandet (Hammarén & Johansson, 2009), då symboliska markörer i form av feministiska 
influenser, symboliskt kapital (Broady, 1998) gör sig gällande. Respondenternas identitet 
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skapas utifrån och då uppstår sociala skillnader i de växlande diskurserna, de olika sociala 
fälten (a.a.). Här går det att se skillnader i subjektspositioneringen (Pomerantz et al. 2004) 
samt habitus (Broady, 1998), vilka grundar sig på både historiska, ekonomiska samt kultu-
rella orsaker (Hammarén & Johansson 2009, Wahl et al. 2011). 

Media och kommersiella företag 
Här framkommer hur kommersiella företag samt media påverkar tjejerna i deras identitets-
skapande. Media och företag har en stor del till när, var och hur kvinnliga förebilder samt 
vilka som publiceras. En tjej förklarar hur hon upplevt skateboardkulturen gällande just me-
dia samt kommersiella företag då hon berättar: Ja… d va bara att d fanns inga förr… D fanns 
inga som höll en viss nivå. Å de e… Jag vet att vissa märken kunde känna… att asså såhär. 
Vi vill jue inte ha en tjej bara för att vi ska ha en tjej… Vi vill ha en som faktiskt lite levererar 
också. Eh… så då har d inte kommit nån på teamet då. D vet jag att nån sa. Media inom 
skateboardkulturen framställer tjejer sexistiskt […] å i tidningar… var d typ en tjej som åkte 
skate å hade bikini på sig… å sådär. Då var d jue inte bara duktiga lixom… utan då va d jue 
alltid något med utseendet eller nåt sånt. D e jue så lite granna fortfarande. Men d försvin-
ner mer och mer. I och med att d finns så många tjejer som e på så hög nivå.  

Respondenterna bekräftar den kultur som finns inom skateboardmedias normativa tänkande 
med att säga: Jag vet jue att några duktiga tjejer… får lixom synas ganska mycket… Men d 
kan jue också vara såhär… Trötta sexistiska grejer typ… Vilka som är snygga å så. Det finns 
en besvikelse på skatekulturens mediala framställning av tjejer då dessa inte lyfts fram i en-
lighet med vad tjejerna är värda. Eeh… jag tycker att d e klart att man kan i skateboardtid-
ningar å så nämna duktiga tjejer lite mer än vad d gör kanske. Här ses tydligt att tjejerna 
har en uppfattning om att det även inom skateboardhistoria varit svårt att få medial upp-
märksamhet. När d släppte filmen från USA Villa Villa Cola och Getting Nowhere Faster. D 
e väldigt ironiskt. Asså som tjej då… du kämpar som fan och skatar utav bara helvete men 
du kommer ingenstans för att d e en mansdominerad sport. Samtidigt som att vissa av tje-
jerna tycker att det blivit en klar förändring inom skateboardkulturen och då även gällande 
företag och media. D e ju som att folk försöker också anstränga sig ifrån den där manliga 
skateboardsidan, försöker man faktiskt att anstränga sig å låta tjejer ta mer plats å få mer 
å mer tjejer till d. D flesta tycker d e roligt. Sen kanske d klantar till sig ibland… hahaha…  

Tjejerna upplever en förändring gällande den kvinnliga skateboardkulturen och en tjej ut-
trycker detta såhär: […] Men det är kul att tjejer har en mer å mer naturlig plats fast d fort-
farande e killdominerat… i tidningar å sånt. Men nu e d faktiskt så att det är små tjejer som 
e minst lika duktiga som de små killarna som växer upp. Å d e ju äldre tjejer som e riktigt 
grymma… å sådär. Å d finns inge hinder. Förut kanske man inte förstod eftersom d va så 
mansdominerat så man trodde, man nästan, kanske att det va en sport som passar bättre 
för killar, men nu har dom börjat inse så e d inte. Förutsättningarna är inte så olika där. 
Utan e mer… kan tjejer va gymnaster… å d e lixom… skateboard är ett väldigt gymnas-
tiskt… kan man jue säga. Den kvinnliga skateboardkulturen är i sin linda men tjejerna upple-
ver att även kvinnliga skateboardåkare kan inspirera killarna. Grejen e att d e väldigt få tjejer 
i Sverige som har den nivån som man… där man rätt så markerande att du e duktig. Å d 
handlar inte längre om vilket kön utan du e lixom… du e duktig[...] Dom får uppmärksam-
het. D e lixom … Många vill ha dom på sitt team… åh… D e ju jättebra marknadsföring… Ha 
en tjej på teamet som verkligen kan leverera å inspirera. För d inspirerar även killarna. 
Tjejerna ser sig själva som en del av kulturen samtidigt som bristen på engagemang från de 
stora mediabolagen uteblir. Jag har jue koll på rätt många tjejer runt om i Europa. Å dom 
får jue inte… i alla fall inte d här stora medierna… D här stora skatemedierna. Asså… d e väl 
lokala märken som lyfter upp tjejerna. Vilket e jättebra, men d finns jue så otroligt många 
tjejer som e duktiga som borde lyftas upp mer. Å att man inte tar upp samma person. Utan 
d kunde ha varit lite mer spridning. […] D känns nästan som att du ska känna rätt folk för 
att bli publicerad. Men så är d jue i Sverige också. Herregud… Om du ska vara m i Giftorm… 
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eller Transition… D e ju inte bara lixom… om du är svinduktig. Så ska d mycket till för att 
man skall vara med. Men där e d jue.. vill du var med så tror jag att du har all möjlighet i 
världen att vara med. Men d gäller att man… man ska våga ta plats… eller våga ringa den 
där fotografen. Du… fan jag skulle vilja fota ett trick. Har du lust? Ehhe… D e jue inte jätte-
många som gör d utan… man försöker fota själv. Eller sådär. D kanske inte blir precis lika 
bra… Har man en snygg bild å sådär å man vill så går d jue. Men eh… men jag tycker d 
kunde ta lite mer plats… men d blir på ett goare sätt. 

Media och företag inom skateboard premierar i första hand både historiskt och till dags dato 
feminina traditionella kvinnligheter, där tjejerna blir objektifierade (Beal & Wiedman, 2003; 
Porter, 2003; Wheaton & Beal, 2003; Rinehart, 2005; Walk, 2006). Detta framkommer även i 
denna studie och bekräftar tjejernas uppfattning gällande de stora skateboardmagasinen. 
Tjejerna subjektspositionerar emot denna normativa bild av femininitet (Atencio et al. 204, 
Pomerantz et al. 2004). Här ses även, att när dessa tjejers skatande övergår till streetskate har 
de marginaliserats (Beal 1996; Porter 2003; Kelly et al. 2005) samtidig som respondenterna 
upplever att det sker en förändring inom själva skateboardkulturen genom särorganisering, 
feministiskt arv samt killarna inom skatescenen, deras uppvaknande (SOU 2006:42). Det kan 
även ses som en indirekt marginalisering av de streetåkande tjejerna då de inte blir publice-
rade eller blir kontrakterade av företag, då de uppfattas som okunniga (Atencio et al., 2009). 
Detta kan härledas till en av tjejernas berättelse om att någon sagt till henne att de inte vill ha 
en tjej bara för att en tjej ska va med i teamet. En av tjejernas kommentarer gällande trötta 
sexistiska porträtteringar av skateboardåkande tjejer i media styrks av tidigare forskning av 
Thorpe (2008) då forskning inom snowboard visade på att traditionella femininiteter förtog 
publicering från alternativa femininiteter. Respondenterna uppfattar att media inom skate-
board inte lyfter fram fler tjejer tillräckligt även om små företag, arrangörer samt vissa kom-
mersiella företag har förstått vikten av att ha tjejer med, både i team, arrangemang samt artik-
lar (Wahl et al. 2011). Precis som Atencio et al. (2009) förutspådde så har det skett en upp-
luckring av streetskaten samt hur den ser på tjejerna. Detta är ett utryck av subjektsposition-
ering rörande strukturer inom olika sociala fält (Broady, 1998) gällande både inom och utan-
för skateboardscenen, vilket visar på det som sker genom individualisering (Hammarén & 
Johansson, 2009) 

Förutsättningarna för streetskate förändras. Strukturen förändras genom media, som är en 
produktion av kulturellt material. Det kan tolkas som ett produktionsfält (Broady, 1998). 
Även hur människor relaterar samt förhåller sig till dessa tolkningar spelar in, deras olika 
habitus (a.a.) samt hur de subjektspositionerar sig (Giddens, 1991, Fabricio Pelak 2002, Po-
merantz et al. 2004, Connell 2009, Hammaren & Johansson 2009, Goffman, 2010, Wahl et 
al. 2011). Här bidrar skateboardmedia till att producera normativa könsbilder och tradition-
ella kroppsideal (Atencio et al. 2004) då både tjejer samt killar avbildas stereotypt (a.a.). 
Identiteterna i magasinen avbildas såsom normativa och sexistiska (Treas, 2000; Rinehart, 
2005; Walk, 2006), vilket bidrar till att visa att det skulle vara något som är rätt eller fel gäl-
lande genus (Connell, 2009). Detta innebär att skateboardmedia bidrar till ytterligare per-
ceptioner och konstruerar könsroller (Goffman, 2010), vilka bekräftar de hierarkiska inter-
sektionella mönster som återfinns inom samhället (Wahl et al. 2011, Connell 2009). Samtidigt 
ses det komplexa inom identitetsskapandets positionering av subjektet vilket Hammarén och 
Johansson (2009) talar om då de talar om reflexivitet samt differentiering. Tjejerna väljer 
själva när och vilken kollektiv identitet (Hammarén & Johansson, 2009) och roll (Goffman, 
2010) som passar dem och deras syfte bäst (Giddens, 1991). Respondenterna införlivar och 
använder nya perspektiv. De använder sig av sin kunskap (SOU 2006:42, Fabricio Pelak 
2002, Pomerantz et al. 2004) samt hanterar problem som uppstår. Här kan tjejerna ses an-
vända sig av individuation (Hammarén & Johansson, 2009) då de väljer vad som passar dem 
bäst. Detta bidrar till en stark laddning av jaget (Pipher, 2004), vilket kan ses i ett av citaten 
då en av tjejerna relaterar till förebilder även om dessa är bra mycket bättre än henne. Då 
uppstår en reflexivitet (Hammarén & Johannson, 2009) och denna tjej förflyttar sig mellan 
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roller (Goffman, 2010) av kollektiv identitet tillhörande den manligt dominerade skateboard-
scenen, till att tillhöra sin könstillhörighet för att på så sätt skapa sig sin identitet genom före-
bilden (Sennet, 2000). Här skapas habitus (Broady, 1998) samt att de varierande sociala fäl-
tens strukturer bidrar till olika sorters socialt kapital för tjejerna. 

Personlighet samt närvaro 
Skateboard uppfattas av samtliga tjejer som något som berikar deras liv på ett eller annat sätt. 
De uttrycker att det är en livsstil men kan även tolkas av dem som sport då de är fysiskt ak-
tiva. Respondenterna uppskattar att skateboard är väldigt fritt och att de inte är beroende av 
ett lag för att kunna utöva skateboard vare sig det ses som livsstil eller sport. Att skata för 
dessa tjejer, är en del av det som gör livet värt att leva. En tjej berättar: Aa… ja men jag tror… 
Dhära att man e ganska fri i sitt tänkande. Att man behöver ganska stor frihet. Annars hade 
jag nog hållt på med en lagsport. Dhära att man vill göra saker på sitt eget sätt… å lite när 
man har lust. […] Men att d fastnade måste jue ha passat ens person på nåt sätt. Å d e nån-
ting man också kan verkligen sjunka in i… som man kan… får bli av m allting runt omkring 
å bara vara i d… å man behöver inte vara jättesocial för man e d ändå i den gemenskapen… 
[…] men är lixom där ändå i en gemenskap. Jag tror att d e… a… Man kan vara lite ostruk-
turerad människa gentemot d spontana. Fri… ehhe […] ja menar… man söker på nåt vis 
sina små kickar […] Så är varje litet framsteg en liten kick lixom. D e utmaningar hela tiden. 
Man utvecklas… man mår jue bra av att utvecklas. […] såatt ehhe… d e ju många… faktiskt 
skateboardåkare som e kreativa. Jag tror att man kanske såå… att man behöver d här en-
dorfinet, stimulansen på nåt sätt… Ja vet inte… svårt å säga. Men man blir glad av d.  

En annan förklarar sin upplevelse av skateboard såhär: … men när man skatar måste man 
vara 100 % där lixom. För annars blir man straffad direkt. Så d kan vara ett sätt att koppla 
bort allt annat lixom. […] Den där grejen… sådär… Igen, igen och igen… D går nog igenom 
hela mitt liv… Den där grejen att man bara sliter på lixom. De visar på en passionerad relat-
ion till skateboarding samt att de utvecklas som individer när de skatar. En annan respondent 
säger: Ja asså skaten smälter ju ihop efter som d e en livsstil. D blir ju din vardagliga… ditt 
vardagliga liv. Eftersom d e nånting som kanske inte har sina fasta tider som en vanlig 
sport utan d e just en gemenskap… resande… man lär sig möta sina rädslor… Ständigt! Å 
jobba m dom. D e lixom… annars hade skateboard varit busenkelt. Mm… så problemlös-
ningar… asså d e bra! Man blir lixom kreativ tycker jag. Kreativt tänk. Väldigt många krea-
tiva människor som också drar sig till skateboard. Å har kreativa arbeten. Där utanför… Så 
jag skulle säga… massor av influenser på d liv jag lever idag… faktiskt […]. Skateboarden 
har kommit in i deras liv för att stanna. Många av dem har skatat i årtionden. Detta gör att de 
är självmedvetna gällande prestation. Vet inte, tycker d e kul att skata men att jag e såhär 
humörskatare. E jag inte pepp på att skata även om alla andra ska åka då… då kanske… 
näe då skiter jag i d. Hahaha. Men d e väldigt såhär, inställning i huvet. För om jag e stres-
sad och tänker på nåt annat kan jag inte skata. Man måste va rätt fokuserad på d man 
gör… för då blir d en bra session. Men annars… ah… Jag har väl lärt mig genom åren. Att 
när d e värt å åka å inte.  

Samtliga av tjejerna upplever att skateboarden är något som ger dem sinnesro och energi. 
Detta citat får symbolisera detta. […] å började igen… så blev d jue mer som en… jamen lixom 
en meditation. Att eh… jamen fylla på energi, å slippa tänka på vissa saker… Åh att d be-
tydde så mycket mer… nu för tiden… än va d gjorde… äh jag vet inte… kanske på olika sätt 
[…] Respondenterna uttrycker även att det inte går att bli fullärd och att det ger positiva 
aspekter överlag gällande deras liv. D e never ending story. Man e aldrig fullärd. […] Men 
eh… nämen att d ah… kreativitet e ju såklart en jädra byggsten. D handlar jue… den som e 
mest kreativ och bäst på att ramla är oftast den som är bäst på att skata… hahaha… såatt… 
jag d e väldigt bra m skateboard. Tjejerna får en insikt om hur de agerar gentemot sig själva. 
Pusha sig själv. Jag e ganska enveten å så där… Nämen man måste bara våga lixom. D e d 
som gäller bara. En annan bekräftar vad skateboarden betyder och då inte bara gällande just 
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skatekulturen. Eh jomen jag har jue… man lär sig att ta plats! D e nåt positivt skateboard 
verkligen har gett mig.” […] Du måste jue ta för dig… du kan inte stå å vänta på att nån 
kanske säger till dig att nu ska du åka. 

Skateboard är något som bidrar positivt till dessa tjejers identitetsskapande då samtliga ut-
trycker att de kan ta med sig strukturer från skateboardkulturen in i sitt dagliga liv. Detta 
visar även på den tredje generationens feminister vilka ses som starka tjejer (Pomerantz e al., 
2004) samtidigt som tjejerna har skapat sig habitus likt de skatare Walk (2006) talar om, om 
än att det inte fullt ut har applicerat streetskatekulturen. Samtliga respondenter menar att 
även om skateboardkulturen är manligt dominerad och många upplevt det Veenstra (2007) 
talar om, så har det givit dem personlig styrka eller bidragit till andra positiva fördelar såsom 
styrka, fokusering, meditation etcetera (Fabricio Pelak 2002, Atencio et al., 2009, Pomerantz 
et al., 2008, SOU 2006:42). Detta styrks av Giddens studier (1991) då dessa tjejer skapar sina 
egna identiteter parallellt, subjektspositionerar (Fabricio Pelak 2002, Pomerantz et al., 2004) 
med att de kritiserar de sociala och kulturella gränserna (SOU 2006:42), vilka förekommer 
både inom skateboard samt i deras liv i olika sociala kontexter (Wahl et al., 2011). Dessa tje-
jers starka laddning av jaget bidrar till ett reflexivt identitetsskapande (Hammarén & Johans-
son, 2009). De skapar kollektiva samhörigheter inom skateboardkulturen, vilket färgar av sig 
på deras förhållande till samhället i stort. Det vill säga habitus (Broady, 1998) samt socialt 
kapital vilket de tar med sig när de anpassar sina roller (Goffman, 2010). Det använder sig av 
begreppet individuation (Hammarén & Johansson, 2009), då tjejerna väljer själva vad tillhö-
righeten kan ge dem själva gällande den position de väljer, för det egna subjektet och deras 
identitetsskapande. Det reflexiva i identitetskapandet visar sig då tjejerna införlivar dessa 
strömmar, strukturer, habitus (Broady, 1998) utifrån olika kollektiva identiteter (Hammarén 
& Johansson 2009, SOU 2006:42, Wahl et al., 2011) vilka även kan ses som bourdieuska fält 
(Broady, 1998) då de tar del i andra sammanhang, fält, samt påverkar val och problemlösning 
av olika situationer. Kreativiteten utifrån skateboarden bidrar till att de löser problem med 
hjälp av habitus, socialt kapital (a.a.), är överlag mer kreativa och kan se ett personligt miss-
lyckande som något, vilket bidrar ytterligare till att stärka subjektet, deras utveckling till att 
göra nya försök (Pomerantz et al., 2004, Fabricio Pelak 2002). Detta innebär att de själva 
bestämmer sig för vilket liv de vill ha (Sennet, 2000).  

Tjejerna använder sig av differentiering (Hammarén & Johansson, 2009) då de rör sig mellan 
olika sociala miljöer, fält (Broady, 1998) och skapar därigenom sina identiteter, subjektsposit-
ioneringar (Pomerantz et al., 2004, Fabricio Pelak, 2002, SOU 2006:42, Weedon 1987). Fri-
görandet från bundna identiteter roller (Goffman, 2010), vilket kan relateras till traditionella 
femininiteter med tillhörande normativa agendor (Veenstra, 2007). Här framkommer tydligt 
att respondenternas identitetsskapande sker genom individuation, då de tar plats inom skate-
kulturen och sedan reflexivt, differentiellt (Hammarén & Johansson, 2009) och för med sig 
denna position ut i samhället. Detta kan ses som att det habitus samt kapital de skapar tar de 
med hjälp av gränsöverskridandet mellan olika sociala fält (Broady, 1998). Tjejerna skapas 
individuellt genom olika motsatsförhållanden inom ett normativt samhälle. Symboliska mar-
körer såsom klädstil samt politiska åsikter, vilka visar på sociala skillnader eller tillhörigheter. 
Här går då tydligt att avläsa det kollektiva identitetskapandet (Hammarén & Johansson 2009, 
SOU 2006:42, Weedon, 2007). Respondenterna visar här även på kulturell tillhörighet inom 
både skateboardkulturen samtidigt som agenter för politiska feministiska markörer (Fabricio 
Pelak 2002, Pomerantz et al. 2008). Samtliga av tjejerna talar om en närvaro under skatand-
et, vilket belyser att identitetsskapande, habitus och den egna verkligheten, den struktur samt 
diskurs, fält (Broady, 1998) de befinner sig i, sker genom social process (Burr, 2003, Ham-
marén & Johansson 2009). 

Skateboard och att våga ta plats 
Tjejerna talar om hur de känner sig inkluderade men även exkluderade inom skatekulturen.  
Vissa av dem har skatat längre än tio år och vissa kortare tid. Det blir i detta sammanhang ett 
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identitetsskapande och en subjektspositionering vilken löper över en längre period och där-
med även ger historiska inblickar, feministiskt arv samt rörande känslan av respondenternas 
delaktighet i skatekulturen, från det de började skata fram till dags dato. Det skapas en bild av 
hur tjejerna upplevde/upplever sig själva, introduktionen till skateboard samt hur de upplever 
kulturen idag och var de befinner sig någonstans. 

Kulturell tillhörighet och att passa in i kulturen 
Det framkommer tydligt att tjejerna upplever en ambivalens gällande mottagandet av dem 
både som individer och som skateboardåkare inom själva skatekulturen och då gällande sitt 
kön. Eum d som jag kände då va ju att d va så pass ovanligt, att d va väldigt mycket kom-
mentarer om att man va just tjej. Å d va både från dom killarna som åkte i parken… som 
störde sig på att man va tjej. Vissa va positiva andra mindre positiva. I detta citat förekom-
mer en känsla av att både vara inkluderad av vissa men samtidigt vara exkluderad på grund av 
sitt kön. Detta styrks av ett annat citat från en tjej som säger […] förutom att folk bara… åh 
du e tjej… typ… Man blir rätt less på d lixom… Man blir rätt trött på d… som om d skulle va 
en grej lixom. Här upplever hon klar irritation över att ses som sitt kön istället för att känna 
sig delaktig som skateboardåkare. Känslan en annan tjej upplever uttrycks av nedanstående 
citat då hon berättar: Man kan ju alltid känna sig såhär… man kommer ny till ett ställe… när 
man inte känner nån… Det är jue alltid lite… men nämen nu tycker jag… det är blandat. Jag 
tror d flesta har en positiv inställning… när d kommer tjejer… lixom… De flesta tycker d är 
roligt. Att fler tjejer börjar åka skateboard. Och sen tycker d att det är roligt att fler äldre 
börjar åka skateboard. Här uppfattas skatekulturen och inkluderandet utifrån henne själv, då 
det var väldigt ovanligt att tjejer skatade och att det är både positiva samt negativa reaktioner 
som förekommer men att känslan ligger hos henne själv. Tjejerna uppfattar ändå överlag att 
de var/är välkomnade och inkluderade. De identifierar sig i första hand som skateboardåkare 
och därav känner sig inkluderade.  

Det framkom även att tjejerna känner sig inkluderade inom den egna gruppen av skateboard-
åkare oavsett kön, då en uttrycker det såhär. För d mesta när man skatar när man va yngre 
så åkte man m kompisar å d va jue d man åkte me. Om man blev behandlad illa var d alla 
som blev behandlade illa. Följande citat visar på hur identitetsskapandet och känslan av till-
hörighet varierar inom den manligt dominerade skatekulturen och hur tjejerna välkomnas 
inom dessa olika genrer av skatekulturer. Streeten har ju varit ofta lixom, du tittar på 
streeten i en skatehall, då e d ett gäng alfahanar som e där å ska lixom, jamen… ehehe… 
Bevisa sin manlighet…hahaha. Medans om du går till tex minirampen eller bowlen eller 
verten. Fan kommer du upp dit… lixom… tjena fan va kul… Ahha… du vet. Börjar snacka å d 
blir lite mer gemenskap. Å då speciellt uppe i verten…äh, där får du fan bullar å kaffe om du 
e där. Asså d e en sån jädra skillnad till att folk på streeten du vet… ska du ta plats å d blir 
svårt å komma till, till att du går dit lixom å blir… kom in i gemenskapen. Såå… d e jue lite 
skillnad! En annan tjej som även hon skatar mycket street, uttrycker sin känsla av utanför-
skap genom att berätta om hur det varit för henne, då hon bitvis känt sig utanför men att 
detta tillslut blivit en realitet vilket gjort att hon slutat bry sig. Man känner sig… ibland tän-
ker man på d... Å ibland gör man d inte… Men eh… till slut kan d jue bli så pass vanligt att 
man bara skiter i d. Eller du vet… men d e väl den känslan lixom… Att man inte har lixom 
alltid vart självklar för dom som tjej då. Andra tjejer som började skata senare, uttryckte 
dessutom klart att de ofta socialiserat med killar och uttrycker en annan känsla, vilket illustre-
ras av detta citat. Jag har alltid haft mycke killkompisar. Asså jag jobbade i tryckeri… för 
att… d va en väldigt mansdominerad bransch. Jag e van att typ vara enda tjejen. Å d e inga 
konstigheter. Så att jag vet att många tjejer såhär att d har lite svårt att vara nybörjare 
nånstans när folk kollar… men inga problem för mig. Detta citat visar tydligt på att det är 
individuellt, hur tjejerna själva förhåller sig till sin identitet samt vilken inställning de har. 
Detta kommande citat visar just på hur många av tjejerna som skatat ett tag, har tagit en spe-
cifik inställning för att kunna ta del fullt ut av skateytorna. Näe… nu gör jag det bara för… 
asså jag gör jue d för min skull. Å för att jag skall utvecklas å sen om nån tycker att man 
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kanske e i vägen eller så… Alla har jue rätt att vara i parken å ta plats å så… D bryr jag mig 
faktiskt inte om så… Ifall nån säger nåt. 

Tjejerna talar om vikten av att känna sig delaktiga, de pratar om passionen, livsstilen samt 
hur de tar plats precis som det framgår i studien av Fabricio Pelak (2002) samt studien av 
Pomerantz et al. (2008). Då identitetskapandet utgår ifrån olika grundläggande normer 
(Connell, 2009, Butler, 2007, Wahl et al. 2011) gällande hur de skapar sin egen personliga 
identitet (Kelly et al. 2005) så sker denna subjektspositionering både genom motaktion, ge-
nom differentiering (Hammarén & Johansson) gällande normen för tjejer (Butler, 2007) samt 
att de är färgade av förlegade postindustrialistiska samhälls- och sociala konstruktioner (Ber-
ger, Berger & Keller, 1974) och de fasta roller Goffman (2010) talar om. Detta innebär även att 
dessa tjejer behöver kämpa för att bli accepterade och ses som legitima skatare (Fabricio 
Pelak 2002, Pomerantz et al. 2004,). Mycket handlar till stor del om identifikation av kollek-
tiv identitet (Giddens 1991, Hammarén & Johansson 2009, Wahl et al. 2011) och då både som 
tjej samt som skateboardåkare med tillhörande identitetsskapande samt habitus, vilket kan 
bekräftas av studien skriven av Pomerantz el al. (2004) och Fabricio Pelak (2002). Citaten 
visar på ett kollektivt identitetsskapande (Hammarén & Johansson). Dessa citat är då base-
rade på inkludering inom gruppen men kan även röra exkludering gällande själva skatekul-
turen beroende på situationen (Beal 1996, Sennet 2000, Porter 2003, Pomerantz et al. 2004, 
Kelly et al. 2005, Heywood 2007, Thorpe 2008, Atencio et al. 2009, Hallman & Gaude 2015 
m.fl.).  

Då flertalet skatare rör sig i det offentliga rummet utan vuxen övervakning berättar även 
dessa tjejer om hur olika gängbildningar inom själva kulturen påverkar inkludering samt ex-
kludering, då vissa streetskatare skapar sina identiteter genom att vara streetwise (Braydon, 
2005). Här kan även tolkas in hur dessa tjejer tar plats inom skatekulturen, på skateytan ge-
nom att förändra de feminina könsrollerna och den traditionella femininiteten med konstrue-
rade heterosexuella subjektspositioneringar (Fabricio Pelak 2002, Pomerantz et al. 2004). 
Det framgår även från dessa streetskatande tjejers berättelser att de marginaliseras samt ex-
kluderas precis som Beal, (1996) Porter, (200) och Kelly et al. (2005) beskriver i sin studie då 
streetskatarna relateras till som alfahanar. Dessa tjejer skapar även sin identitet utifrån flera 
fält än en kollektiv identitet (Broady, 1998), vilket även skulle kunna tolkas som Goffmans 
(2010) roller, då de tar plats inom skatekulturen genom att de ser sig själva tillhöra olika 
grupperingar inom själva skatekulturen. Här ses strukturförändringar, vilka sker efter tjejer-
nas individuella behov beroende på situation. Samtidigt som de positionerar sig (Sennet, 
2000) genom motstånd (Connell 1987, Fabricio Pelak, 2002, SOU 2006:42, Pomerantz et al. 
2008, Hallman & Gaude 2015) till den traditionella feminina könsuppfattningen i relation till 
killarnas uppfattning om den feminina rollen samt att de är tjejer och hur tekniskt de kan 
skata (Atencio et al. 2009, Goffman 2010, Wahl et al. 2011). Här kan även tolkas in att de 
skapar en mängd olika feminina identiteter precis som Atencio et al. (2009) skriver om då 
tjejerna utmanar de sociala fält där maskulina identiteter skapas, tvärt emot Youngs studie 
(1989). Samtidigt så är vissa av tjejerna feministiskt aktiva utan att vara särskilt medvetna om 
det precis som Pomerantz el al. (2004) beskriver. Det råder en allmän uppfattning bland tje-
jerna att de identifierar sig med skateboardkulturens frihet, då de rör sig mellan olika fältö-
verlappningar (Broady 1998,) av street samt skatandet av böj (Rose & Strike, 2004). Samti-
digt bekräftar studier av Brydon (2005)  och Walk (2006) gällande streetskatarnas identitets-
skapande, då de relateras till som alfahanar istället för medelklassmaskuliniteter, med drag av 
att vara mjuka och feminina. Där de som skatade böj bjöd på bullar och kaffe och där tjejerna 
känner sig mer välkomna in i gemenskapen. Här ses en annan kollektiv identitet (Hammarén 
& Johansson, 2009) och fält (Broady, 1998) med vilket dessa tjejer hellre identifierar, posit-
ionerar sina subjekt med. 
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Passionen 
Något som framgick klart och tydligt från alla intervjuerna var passionen för skateboard. 
Detta visar tydligt på tillhörigheten till fältet skatekulturen och att tjejerna är delaktiga i 
livsstilen skateboard med dess habitus. Det fram gick även att det finns en stark gemenskap 
mellan skatare. En stark social gemenskap med samma symboliska kapital. Där passionen för 
skateboard bildar en familjär strukturell känsla, vilket bidrar till att binda samman oavsett 
intersektionella influenser. Dessa strukturer av olikheter kommer att ligga i skymundan i 
relation gentemot samhället som socialt fält och dess struktur. Kommande tjejs citat, som kan 
beaktas som de flesta av respondenternas känsla gällande skateboard. Sen va man lixom 
hooked. Blev faktiskt hooked ganska snabbt […] Sen började jag skata igen för typ 3 år sen. 
Mera… alltid… jämt. Hehe. […] Asså… det e ju den här glädjen… asså och det här drivet… att 
man vill lixom… å att d tar över allting annat… Att d e kan dränka alla sorger… hahaha. Å… 
eh… ja menar d e så himla roligt att man också kan glädjas åt… andras framsteg och oav-
sett vilka nivåer det är på asså… […] Jag tror att… asså det finns ju lite olika kulturer inom 
skateboardkulturen också. Det kan ju vara lite olika attityder i olika sammanhang… men 
ehh… Jag tycker dom flesta peppar varandra och gläds åt varandra. De e himla roligt! Asså 
d e jue roligt… så fort man lär sig något nytt… liten liten ny grej å så… å d e minst lika roligt 
för andra… lixom… å alla e lixom så… jamen vissa… e WOHOO… så fort man gör nåt nytt… 
Minsta lilla grej… såhär... Detta visar tydligt på tillhörigheten, passionen samt legitimiteten 
som skateboardåkare. Tjejerna känner sig inkluderade i själva kulturen som helhet.  

En annan uttrycker sin känsla av gemenskapen genom att säga: D e väldigt många förstörda 
människor som söker sig… eller har nån bokstav… eller har problem hemma… vad som 
helst. Eh… alla dom söker sig till skateboard. Å d tycker ja e fint. För d har jue också gett 
mycket i d där. En gemenskap. En annan tjej uttrycker precis samma känsla av social tillhö-
righet genom att berätta: Å d handlar inte om att bli bäst eller lära sig jättemycket nya trick. 
Utan d blir någon social grej å att man gör sin grej. Ytterligare en av respondenterna ut-
trycker vikten av att känna tillhörighet inte bara med själva skatekulturen utan även att vara 
en av gänget oavsett kön. Men att d är… att d e mer. Att d e skate lixom… D e inte så mycket 
mer annat utan d e d det handlar om. […] Medans för många tjejer har många andra grejer 
också i luften… eeh av olika anledningar. Nämen jag tror jue att dom, att jag… Jag började 
jue att åka m killar. Säkert därför jag fortfarande åker. Det finns en tydlig känsla av att vara 
del av en livsstil. En livsstil som är bestående och inte bara en övergående fas. En tjej uttryck-
er att hon känner glädje då hon är medveten om att det går att bibehålla skatandet även i 
framtiden. Även när man följer alla dom… många av dom… Ja men faktiskt m 15 år nu… 
eller till å m 20. Ser man jue dom skillnaderna som händer. D e mycket lugnare. Å folk har 
barn idag. Å familj å allt går sin naturliga väg… Å sen så att en ny generation… Vilken… 
den äldre generationen har börjat komma tillbaka. Å dom har ju haft sin familjestund nu å 
barnen e uppvuxna å dom e tillbaka. D e för mig den största inspirationen idag. För att d 
har man alltid varit rädd för… att man skulle behöva ge upp dhär livet. Nu ser man lixom 
herregud… Dhär smälter ju ihop. 

Detta kollektiva identitetsskapande (Hammarén & Johansson, 2009) som fält (Broady, 1998) 
löper som en röd tråd genom tjejernas berättelser och precis som Butler säger (1992) så är 
subjektet i ständig förändring. Passionen som struktur och habitus är de faktorer som binder 
tjejernas identitetsskapande samman med den kollektiva skateboardidentiteten. Det före-
kommer även individuation (Hammaren & Johansson, 2009) då tjejerna berättar om både sig 
själva och killar som individer med komplicerade samhälleliga sociala förhållanden (Rose & 
Strike, 2004) vilka söker sig till skateboardkulturen och finner den kollektiva identiteten istäl-
let för samhällets exkludering. Här ses det som tas upp av Atencio et al. (2009), gällande att 
individer kan delta fritt och skapa sig egna subjektspositioner och stilar inom skatekulturen, 
även ske med tjejerna. Respondenterna förhåller sig även reflexivt (Hammarén & Johansson, 
2009) till sitt identitetsskapande och sin rollposition (Goffman, 2010) då de på ett sätt, är en 
minoritet gällande sitt genus (SOU 2004:59), men samtidigt använder sig av individuation då 
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de ser att skateboardkulturen är som ett socialt fält (Broady, 1998) vilket kan ge en familjär 
gemenskap och struktur med inkluderande habitus och symboliskt kapital (a.a.). Här blir det 
även tydligt att dessa tjejer ifrågasätter de kulturella samt sociala gränserna (Fabricio Pelak 
2002, Pomerantz et al. 2004) och själva skapar sina identiteter (Giddens, 1991). De framgår 
att de kollektiva mönstren, vilka kan liknas vid Bourdieus sociala fält (Broady, 1998) bryts 
upp och omskapas samt signalerar om kollektiv särskildhet gällande gruppering, roller inom 
samhället (Hammarén & Johansson 2009, Goffman, 2010), då en av tjejerna berättar om 
individuellt socialt utanförskap, subjektspositionering, exempelvis exkludering gällande den 
biologiska familjen men en inkludering inom skateboardkulturen som relateras till som fa-
milj. Här värderas olika former av symboliskt samt socialt kapital, habitus (Broady 1998, Rose 
& Strike 2004, Atencio et al. 2009) på olika sätt beroende på vilken diskurs, socialt fält tjejer-
na befinner sig i och hur den strukturen ser ut med dess kapital. 

Att våga ta plats 
Det finns en uppdelning av tjejerna, mellan att kunna ta plats utan betänkligheter samtidigt 
som det finns andra som har en oro över att tjejer generellt kanske inte vågar. Det framkom-
mer från samtliga respondenter att de kunnat ta plats utan någon större hjälp utifrån. Tjejer-
na uttrycker att de personligen tagit sig förbi, om det funnits något, inre motstånd och even-
tuell osäkerhet som de haft. Lusten och önskan att skata har varit den övergripande individu-
ella faktorn och subjektspositionering som bidragit till att de tagit del, även om de uppfattade 
sig själva exkluderade av olika orsaker. Precis som framkommit tidigare, finns även känslan 
hos tjejerna att de varit inkluderade i skatekulturen från första stund. Vet inte, men jag e 
ganska bra på att ta för mig jue… över huvud taget. Tror bara d e nån personlighetsgrej.  

De flesta av respondenterna uttryckte att de hade en lång erfarenhet av att vara inkluderade i 
manligt dominerade sociala kontexter. […] faktiskt för att jag har alltid hållt på med killiga 
sporter typ. När jag va liten så brottades jag. Å då brottades jag mot killar så… för mig har 
d inte varit nånting jag tänkt på så… men jag kan ju tänka mig att d finns många som tän-
ker så… så att man inte vågar. Här framkommer det att tjejerna har en övergripande förstå-
else för att det finns olika individuella förutsättningar. En tjej förklarar detta genom att be-
rätta: Asså jag kände aldrig nåt motstånd… utan tvärt om faktiskt… Jag har alltid känt 
mig… lixom… helt okey med… men det är ju för att man åker ju ofta med sina kompisar… Så 
man har ju sin lilla klick sådär… så att eh… Jag… näe ja… För mig har det aldrig varit nå-
got… problem… så… men d e ju klart att man har inte kanske vågat ta för sig… När d står 
30 jätteduktiga killar där… å man kommer som ensam tjej. Så att… kanske hållt tillbaka lite 
grann då… men eh… man har jue ändå lixom sin lilla klick som man hängde med. Samtliga 
tjejer beskriver att om de inte redan hade lätt med att ta för sig, så har skateboarden hjälp 
dem gällande självförtroendet att kunna ta plats. Mm… näe men jag känner väl att… Jamen 
via skaten så har såhära att man lär sig ändå att ta plats å ta för sig. För att man… för att 
man gör d i skate lixom. Absolut! Jag tror att hade jag inte haft skaten hade jag nog vart 
sjukt mycket mesigare. Eum… å inte tagit för mig å jag tror att jag blivit… jag hade nog 
blivit överkörd lixom enklare än nu förtiden. Nu skulle d inte gå på samma sätt. För att jag 
har skatat och för att man tar för sig på d sättet. Samtidigt visar alla tjejerna en förståelse för 
de killar som befinner sig inom kulturen och deras beteende. Jag tror att d blir lite missupp-
fattning. Som fortfarande är att eum att vissa… om man inte e van. Nu ser d lite annorlunda 
ut. Men om man inte e van att d e tjejer som skatar. Å så kommer d in en tjej i skatehallen 
eller ute i skateparken. Asså kanske vissa killar som bara; Öh shit… d kommer tjejer. Nu 
måste vi ladda på ännu mer. Å så går d ännu snabbare å ännu högre å ännu fortare. Vilket 
gör, tror jag, att många blir väldigt osäkra när d kommer till parken. Att d går så jävla fort 
å d känner att, shit, dhär e inte jag.. dhär kommer jag aldrig… Asså att man… Många vill 
jue inspirera genom att åka snabbt å impa å så. Medan som man kommer… de e skillnad om 
du kommer som åskådare. Då e d jue klart att d e svinhäftigt. Men kommer du dit som att ta 
plats å d e en helt… att d e några som tar ännu mer plats… eum… då blir d jue såklart job-
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bigt. Å man… d blir mer att man sitter å tittar på än att man faktiskt ställer sig å åker själv. 
För att glappet blir ännu större… om du förstår…  

Det är inte bara insikter gällande hur andra tjejer kan tänkas fungera, utan även hur killarna 
inom själva gruppen som de förhåller sig till, agerar. Denna tjej förklarar hur hon inte kunde 
ta plats fullt ut inom kompisgruppen, där det var relaterat till en annan form av att våga ta 
plats och då inte som ny. Samtidigt som d va lite känsligt på nåt sätt också… om jag skulle 
va bättre å sätta nånting. D kunde resultera i att nån av kompisarna slutade skata också. 
För att jag va tjej å dom blev då… ja… d va en svag grej va… aa… att inte va kanske… sätta 
samma sak… el va bättre än en tjej. Så d va en jädra fin gräns där. […] D va nästan som 
man kanske höll tillbaka för… att av den anledningen ibland. För att… även om man hade 
nött som fan på ett trick så va d kanske inte alltid att man satte d m vilja… för att vissa… 
man visste… för att vissa. D va jue inte ett jätte stort problem men d va en del av d lixom. 

Här ser vi tydligt hur normativa teorier som bygger sin grund gällande tänkande kring kön 
och vad som är rätt och fel (Hammarén & Johansson, 2009, Wahl et al. 2011) och hur skap-
andet av subjektet blir till genom maktpositioneringar och olika former av kapital (Connell, 
1987, Weedon, 1987, Broady 1998). Det framgår även att Goffmans (2010) rollbegrepp gör sig 
gällande, även om det är förlegade postindustrialistiska stereotyper (Berger, Berger & Keller, 
1974) så färgar de även tjejernas uppfattning gällande sig själva (Wahl et al. 2011). Här upp-
fattas identitetskapandet som en del av den socialt konstruerade processen (Burr 2003, 
Hammarén & Johansson, 2009) vilken gör sig gällande, även om den anses som förlegad.  

En av tjejernas citat visar även på den differentiering (Hammarén & Johansson, 2009) som 
sker då hon både är i rollen (Goffman, 2010) som tjej samt i rollen skatare, samtidigt som hon 
befinner sig i en streetskatemiljö, vilket kan tolkas som fält (Broady, 1998) och sedan förflytt-
tas till normativa uppfattningar (Atencio et al. 2009, Wahl et al. 2011) av att tjejer är offer och 
inte vågar ta för sig (Pipher, 2004). Det blir här tydligt att hon förflyttar sig mellan olika dis-
kursiva situationer mentalt och därigenom återskapar normativa uppfattningar, roller (Goff-
man, 2010) gällande femininitet (Pomerantz et al. 2004), vilket sker indirekt och omedvetet. 
Detta identitetsskapande och förhållningssätt, subjektspositionering, bidrar till att hon förhål-
ler sig både genom differentiering samt reflexivt identitetsskapande (Hammarén & Johans-
son, 2009). Ett av citaten kan även ses som ett tolkande av subjektets positionering gällande 
diskursiva praktiker rörande makt (Weedon, 1987) då en av tjejerna berättar att hon är 
tvungen att hålla igen sitt skatande. Här ses, precis som det Butler (1992) talar om när subjek-
tet är i kontinuerlig förändring och hon får backa tillbaka till en normativ position av att vara 
underlägsen (Pomerantz et al. 2004, Wahl et al. 2011). De här tjejerna skapar sin egen femi-
ninitet då de distanserar sig från de tjejer som utger sig att vara, med en traditionell feminini-
tet (Fabricio Pelak 2002, Pomerantz et al. 2004), samtidigt som de blir styrda av kontexten, 
det sociala fältet (Broady, 1998) och konsekvenser av den egna aktionen (Hammarén & Jo-
hansson 2009, Goffman 2010). Då skateboardkulturen mynnar ur både surf och andra ung-
domskulturer såsom punkkulturen (Pomerantz et al. 2004) så kan även här ses att tjejerna 
generellt tilldelas traditionella könsroller (Wahl et al. 2011). Då de tilldelas rollen som åskå-
dare blir därmed själva aktionen, att åka skateboard, ett indirekt politiskt feministiskt age-
rande gentemot den manligt dominerade skatekulturen och de åskådare av kvinnligt kön 
(Fabricio Pelak 2002, Pomerantz et al. 2004). Det är även möjligt att det kan tolkas in att 
dessa män som laddar på i skateparken (Beal 1996; Porter 2003; Kelly et al. 2005, Atencio et 
al. 2009) då de tolkar de skateboardåkande tjejerna roll som traditionell femininitet (Goff-
man, 2010) och inkluderar socialt kapital samt habitus (Broady, 1998) i sin tolkning (Weedon 
1987, Atencio et al. 2009, Wahl et al. 2011). Killarna fungerar då som portvakter gällande 
skateboardytan (Pomerantz et al. 2004) och samtidigt indirekt välkomnar de könstraditionell 
femininitet (Atencio et al. 2009, Wahl et al. 2011) vilka sedermera tjejerna blir, då de genom 
sin subjektsposition intar platsen som åskådare istället för skateboardåkare. Här kan då 
strukturen av identitetsskapandet ses som en indirekt makthandling (Weedon, 1987) från 
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killarna vilket istället skapar segregering inom skatekulturen och befäster den normativa 
ojämlikheten (SOU 2004:59). Det skapas motsatsförhållanden mellan de olika subjektsposit-
ionerade fälten (Broady, 1998) i identitetsskapandet i form av differentiering mellan tjejernas 
roller (Hammarén & Johansson 2009, Goffman 2010). 

Sammanfattningsvis bekräftar dessa tre sista citat hur tjejerna upplever och påverkas i sitt 
identitetsskapande, bakomliggande feministiska strukturer, habitus och hur de skapar sub-
jektspositionering inom skateboardkulturen, som socialt fält och sin livsstil som helhet, ge-
nom att förklara: Ja… vi brinner jue för samma sak lixom… Alla vill jue åka skateboard. Å 
sen spelar d jue egentligen ingen roll om man e tjej eller kille. Att du ehum… så länge man 
kommer förbi den tröskeln så e d bara å köra lixom. En annan uttrycker sig genom att säga: 
Ja att d möts i d där… Den bästa kulturen för mig… Bästa familjen att tillhöra. Det är som 
en stor världsfamilj. Vart man än åker så ser man… å så ser man en skateboardåkare så 
blir man alldeles varm. Det slutgiltiga citatet visar på hur mycket skateboard betyder för 
samtliga tjejer. Den har bidragit till mycket. Å jag tror jue att skaten kommer jue in mycket 
i… asså den har jue.. När man säger såhär: Skateboarding saved my life! Å d tror jag verk-
ligen på. 
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Diskussion 
Resultatet i relation till tidigare forskning samt teori 
De forskningsfrågor jag har utgått ifrån gällande denna uppsats är: Hur påverkas skatande 
tjejer i Sverige av det bakomliggande feministiska arvet i relation till den mansdominerade 
skateboardkulturen? Hur ser skatande tjejer på behovet av särorganisering inom skateboard? 
Hur påverkas svenska tjejer i sin subjektpositionering gällande identitetsskapandet inom 
skateboardkulturen? 

Bourdieu skriver om fält och att dessa kan, precis som Durkenheim benämner dem, kallas för 
kollektiva representationer (Broady, 1998). Det ses som ett verktyg för att studera hur kapital 
fördelas. Det finns en risk med att använda begreppen gällande lilla Sverige. Sverige har en 
annan bakgrund och har utvecklats ur annorlunda samhällen än vad Frankrike har och Bour-
dieu har bedrivit sin forskning i Frankrike (a.a.). Det jag har gjort i denna studie är av visa på 
dessa modifierade fält, både samhället som stort och subkulturen skateboard, vilka existerar 
och kan liknas vid bourdieuska fält fast i Sverige. Skateboardkulturen har som fält egna soci-
ala strukturer och symboliskt samt socialt kapital. Det bör även poängteras att kapital inte 
kan ses som något som är fixt utan är något som ökar eller minskar. Det är även något som 
kan utgöra ett värde och då även bidra till en kamp och visa på dominansförhållanden (a.a.). 
Detta symboliska kapital i form av habitus och tjejernas subjektspositionering kan ses ske 
både inom samhället som helhet samt inom skateboardkulturen. Genom att använda mig av 
dessa begrepp kan strukturer skönjas då tjejerna förflyttar sig mellan dessa olika fält då de 
konstruerar den egna identiteten. Här går det tvärt emot det Bourdieu talar om, då han menar 
att de sociala strukturerna inte påverkar bäraren av habitus (a.a.). Det Bourdieu menar är att 
människan påverkas i det sociala mötet mellan olika habitus och olika sociala sammanhang 
där habitus finns, inte att det skulle vara direkta avtryck av de yttre förhållandena. Denna 
studie visar på att det visst går att se aktioner ske för och emot tjejernas förflyttningar då det 
skapar nya strukturer där tjejerna tillgodogör sig kapital. 

Den första frågan gällande hur tjejerna påverkas av det bakomliggande feministiska arvet i 
relation till den mansdominerade skateboardkulturen skulle då kunna ses på följande sätt. 
Finns det en demokratisk dialog fullt ut, så skulle tjejer inte ha ett behov av att organisera sig 
(SOU 2004:59). I denna utredning framgick att det fortfarande finns vissa behov av att skapa 
särorganisering inom skateboardkulturen och då framförallt gällande tävlingar. Där kommer 
även den andra frågan in gällande hur skatande tjejer ser på behovet av särorganisering inom 
skateboard? Detta är ett sätt att från skateboardscenen, att bistå med plats för att ge tjejer en 
chans att skapa större erfarenhet och på så sätt våga ta del i större utsträckning i kommande 
gemensamma skatetävlingar och förändra normativa könsstrukturer (Wahl et al. 2011). Här 
ses då det feministiska arvet påverka de yttre miljöer i vilka dessa tjejer konstruerar identitet. 
Detta sker utan att premiera tjejer med normativ femininitet eller med sexistiska anspelning-
ar i motsats till det både Fabricio Pelak (2002) samt Pomerantz et al. (2004) skriver. Det är 
inte bara tjejerna som själva ska skapa skateboardkulturen utan behöver hjälp med inklude-
ring av killarna (SOU 2006:42). Min uppfattning utifrån denna studie är att detta sker, även 
om det är ett nytt inslag inom skateboardkulturen, så sker en förändring gentemot det posi-
tiva och inkluderandet, i likhet med det som Atencio et al. (2009) skriver. Även om många av 
tjejerna haft en känsla av inkludering så finns även en känsla av exkludering, vilket även här 
styrker min åsikt gällande identitetsskapandet som något komplext. Detta kan även visa på 
subjektspositioneringen gällande medvetenhet rörande det feministiska arvet som Pomerantz 
et al. (2004) nämner. Samtidigt som att då tjejerna nämner känslan av separatism, så visar 
det på en feministisk medvetenhet. Jag anser att genom särorganiserad inkludering av de som 
verkligen vill skata, ta del av kulturen och genom att uppmuntra de som är osäkra så skapas 
en gemensam passionerad skateboardkultur oberoende av kön och visar på så sätt en medve-
tenhet gällande jämställhet (SOU 2006:42). Samtidigt sker detta genom att kanalisera ener-
gin och engagemanget till de som verkligen vill. Skateboard som subkultur handlar i grunden 
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om frihet och ett eget symboliskt kapital som uttryck. Skateboard är inte för alla och precis 
som bourdieuska habitus visar i Atencio et al. (2009) så handlar det om ett identitetsskap-
ande vilken är risktagande, innehar teknisk skicklighet och precis som Walk (2006) beskriver, 
oavsett kön. Skateboard är en subkultur, vilken håller på att förändras av kulturens inre dri-
vande krafter i samarbete med yttre samhälleliga krafter gentemot en mainstreamkultur likt 
det Hammarén & Johanssons (2009)  beskriver gällande subkulturella kollektiva identiteter. 
Det positiva i denna förändring av kulturen kan då ses vara det som Veenstra (2007) nämner 
gällande skateboardmedia. Där anser tjejerna fortfarande att det finns ett behov av att lyfta 
fram tjejer, mer än vad som görs idag. Framförallt den mängd av konstruerade femininiteter 
vilka går emot den normativa. Detta anser jag kan ske precis som Thorpe (2008) skriver gäl-
lande särorganiseringen inom snowboard, fast här då gällande särorganiserade tävlingar. Det 
är även mycket möjligt att dessa tävlingsstrukturer behöver ses över inom snar framtid, då det 
kan ske liknande upplevelser gällande särorganisering, vilket framkom i Hallman och Gaudes 
(2015) studie. Här ser vi tydligt hur tjejernas subjektspositionering sker genom gränsöver-
skridande förflyttningar. Enligt Hammarén och Johansson (2009) har detta synsätt rört sam-
hällets mellanskikt gällande deras idealisering av sig själva. Detta gör det då problematiskt att 
applicera på av samhället marginaliserade grupper, vilket tjejer kan ses som då det gäller dis-
kursiva praktiker (Weedon, 1987). Resonemanget rörande kulturell- samt social identitet 
baseras på skillnader precis som det Bourdieu pratar om när han nämner fält, kapital samt 
habitus (Broady, 1998). Här bildas av dessa distinktioner istället, genom kategoriska uppdel-
ningar, stereotyper rörande kvinnligt samt manligt precis som de roller Goffman (2010) talar 
om. Insersektionalitet lyfts här fram som något vilket leder till missförhållanden gällande 
jämlikhet, vilket även framkom i denna studie och samtidigt styrks av Pomerantz et al. (2004) 
då de skriver om att femininitet behöver även den, vara i konstant förändring. Identitet hand-
lar om emotionella spänningar, gemenskap samt kollektiv tillhörighet. Identitet är inte en 
sällsynt enastående egenskap. Det är något som berättar om vem eller vad en person identifi-
erar sig med, vilket vi har gemensamt med andra personer. 

Enligt Hammarén och Johansson (2009) har kritik i gällnade identitetsteorier i första hand 
kommit från kulturvetare, genusforskare samt granskande psykologer. Kritiken har varit 
gentemot föreställningen om en homogen, stabil samt samlad identitet. Det har i första hand 
då varit riktat gentemot de teorier som berört de statiska, definitiva identiteter, vilket utveckl-
ingslinjen förespråkat. Dessa teorier, vilka kan tolkas som statiska är till stor del det Goffman 
(2010) benämner som roller. Denna studie har använt sig av rollbegreppet för att enkom be-
skriva en roll, utan att för den skull se den som statisk. Skiljelinjerna mellan de skiftande pe-
rioderna i livet blir allt mer obestämda menar kritiker. Samtidigt förändras åtskillnaden gäl-
lande tiden för barndom, ungdom samt livet för vuxna. Här i denna studie ses det då tjejerna 
får kritik från gående i det publika utrymmet och tas för ungdomar. Gränser på andra vis 
såsom kläder stil samt estetiska uttrycksmedel, vilka kunnat ses som markörer för dessa grän-
ser har luckrats upp. Samtidigt som åtskillnaderna mellan vuxen och unga blivit mer öppen 
(Hammarén & Johansson, 2009). Detta kan förstås genom att unga lyssnar på musik från 
sextiotalet och vuxna klär sig i kläder, vilka normen anser tillhöra ungdomskulturer. Den av 
utvecklingspsykologin ansedda, stabila samt fasta identiteten, vilka kan ses som Goffmans 
(2010) roller, är påverkningsbar av sociala samt kulturella orsaker. Här i denna studie ses då 
det bourdieuska kapitalet (Broady, 1998) göra sig påminda inom de olika fälten. Det gäller en 
anpassningsbar förhållning till skapandet av en identitet. Samtidigt som förändringar sker 
succesivt gällande uppfattningen om stabilitet (Hammarén & Johansson, 2009).  

Här används även identitet som en livsstil vilket ger en teoretisk insikt gällande identitetsbe-
greppet (Hammarén & Johansson, 2009). Det som framgick i denna studie var att det tvärt 
emot Atencio et al. (2009) undersökning, framkom att tjejerna visst erhöll symboliskt kapital 
(Broady, 1998) även om de till en början sågs utan detta. Identitetskapandet sker när dessa 
tjejer socialiserar och interagerar med andra habitus inom olika fält och gör olika subjektspo-
sitioneringar (Weedon, 1987). Dessa tjejer skapar även sina identiteter genom kollektiva rö-
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relser i tiden, vilka kan tolkas som fält med eget symboliskt kapital (Broady, 1998, SOU 
2006:42). Alternativa andra uttryck stödjer ett mer varierande förhållningssätt till identitets-
kapandet. Det reflexiva identitetsskapandet samt differentiering (Hammarén & Johansson, 
2009) visar sig när tjejerna själva väljer att aktivt kreera samt växa som individer och genom 
detta på så sätt konstruerar sin position av subjektet. Här ses det tydligt hur de förändrar 
tidigare generationers normativa könsskildringar genom både aktivt relation till det feminist-
iska arvet och indirekt som Fabricio Pelak (2002) 0ch Pomerantz et al. (2004) skriver om. 
Identiteten är därmed inte något som Goffman (2010) uttrycker skulle vara förgivandetaget. 
Denna sociala process (Burr, 2003), där tjejerna konstruerar sin identitet sker enligt denna 
studie främst där förhållandet mellan människor till störta del är att de tycker om varandra 
och har samma passion. Deras habitus och subjektspositioneringar skapas inom fältet skate-
boardkulturen samtidigt som det tidigare feministiska arvet gör sig gällande och tjejerna är 
splittrade till behovet av särorganisering då de lever i en postfeministisk anda. Det som klart 
framkom eller snarare uteblev var att ingen av tjejerna nämnde något om en direkt klyfta 
mellan tidigare feminister och dem själva vilket Nurka (2002) beskriver i sin studie. Det ses 
här som att även samhället som stort är en del av tjejernas konstruerande samt subjektsposit-
ionerande, då de från tidigare år varit exkluderade på grund av kommuners placering till ska-
teparker till att idag ha en större möjlighet till delaktighet. 

Hammarén och Johansson (2009) skriver om att kroppen förmedlar så mycket om individen, 
exempelvis genom hållning och framförande. Precis som Connell (1987) skriver om att motstå 
framhävandet av normativ femininitet så agerar dessa tjejer likadant. Samtidigt visar även 
denna studie att språket samt diskurser har en stor inverkan gällande själva identitetskapan-
det (Broady 1998, Burr 2003, Hammarén & Johansson 2009, Wahl et al. 2011, Hallman & 
Gaude 2015). Här anser jag att dessa tjejer skapar förändring och banar nya mönster, struk-
turer för ny femininitet då de agerar normativt könsöverskridande, vilket stärks av tidigare 
forskning (Fabricio Pelak 2002, Pomerantz et al. 2004, Thorpe 2008). Här ses även i denna 
studie att tjejerna visst får stöd och plats av industrin gällande tjejtävlingar oavsett normativ 
femininitet, vilket går emot det Heywood (2007) skriver om, även om det kanske inte är i den 
utsträckning vilken skulle vara önskvärd. Den kvinnliga kroppen både kan och behöver inte 
beröra känslan av könstillhörighet och- eller den sexuella läggningen. Samtidigt som dessa 
materiella kroppar endast kan förstås genom språk och olika diskurser, precis som Butler 
(1993) talar om då kroppen materialiseras och subjektet positionerar sig. Det förekommer 
även en mängd kritik gällande Butlers teorier. Samtidigt så förekommer även en uppsjö av 
kritik till poststrukturalism vilket gör att denna studie inte riktigt räcker till för att gå in på 
detta. Det som framgår av denna studie är dock att tjejerna uppfattar skatekulturen i Sverige 
vara medveten om den problematik som utspelar sig då marginalisering samt exkludering 
sker och att detta händer indirekt och per automatik. Det är dessa strukturer som vissa tjejer 
visar medvetenhet om och andra inte. Det är strukturer av subjektspositionering genom sym-
boliskt och socialt kapital (Broady, 1998). Dessa strukturer åskådliggörs då tjejerna konstrue-
rar den egna identiteten, då gränsöverskridanden sker mellan olika fält. Dessa tjejer tar del 
både direkt och indirekt, då de påverkas gällande sin subjektspositionering (Fabricio Pelak 
2002, Pomerantz et al. 2004) och väljer hur de konstruerar den egna identiteten inom skate-
boardkulturen. 

Metoddiskussion  
Här nedan följer en förklaring på de metodologiska val jag gjort och hur dessa kan ha påver-
kat studiens resultat. Rörande kvalitéten på specifik forskning är det viktigt med att ett flertal 
metodologiska kriterier uppfylls för att visa på denna (Johannesen & Tuffte, 2003). Validitet-
en är en av dessa kritiska punkter och ett av dessa kriterier. För att uppfylla detta validitets-
kriterie eller giltighetskriterie bör forskningen vara relevant. Detta innebär med andra ord, 
hur bra forskningen är samt hur väl data representerar det fenomen som undersökts. Kriteriet 
validitet belyser även hur väl de slutsatser, vilka genererats från studien hör samman med 
forskningsresultatet (a.a.). Detta avser med andra ord om studien mäter det den har för avsikt 
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att mäta. Denna studie besvarar forskningsfrågorna och uppfyller kriterierna för reliabilitet. 
Det är dock möjligt att studien skulle kunnat få ett annat bättre svar på forskningsfrågorna 
om de varit annorlunda formulerade och att frågeguiden varit bättre genomarbetad om tiden 
inte varit så knapp. 

Begreppet extern validitet rör undersökningens resultat. Detta innebär rent konkret att dessa 
skall vara överförbara i tid samt rum (Johannesen & Tuffte, 2003). Studien har en viss över-
förbarhet och då gällande tjejernas ålder samt hur länge de skatat. Detta påverkar deras egen 
mognad samt uppfattning gällande den egna individen. De befinner sig i olika skeden i livet 
vilket gör att om studien skall genomföras igen så behöver troligtvis parametrarna ålder, erfa-
renhet inom skateboardkulturen samt nivå av skatandet vara likställda. Dessa tjejer som är 
utvalda för denna studie anser jag vara representativa gällande syftet samt frågeställning. 
Precis som Johannesen och Tuffte (2003) skriver att överföringsvärdet kan begränsas då 
forskningen gäller en viss kultur eller tidsepok, vilket det gör i denna studie. Detta bekräftar 
det jag anser. Studien har specifikt begränsningsvärde då det undersökta fenomenet är länkat 
till en subkultur såsom skateboard. Urvalet har varit målinriktat gällande syfte och forsk-
ningsfrågor, vilket visar på validiteten. Det är möjligt att kvinnors identitetsskapande inom en 
annan subkultur skulle te sig annorlunda då andra kollektiva identiteter skapas i relation till 
andra parametrar. Det är även möjligt att de politiska influenser vilka förekommer i denna 
undersökning inte skulle förekomma eller att det är andra politiska influenser som förekom-
mer. Detta innebär till viss del att resultatet tappar sitt värde i relationer utanför subkulturer 
som denna samt kan om möjligt begränsas endast till situationer vilka kan räknas som likvär-
diga denna studie. 

Kriterier av ytterligare vikt innefattas av tillförlitlighet och benämns reliabilitet (Johannesen 
& Tuffte, 2003). Detta innebär hur noggrann och systematisk studiens metod gällande data, 
sättet av insamling samt hur den har bearbetats. Gällande denna studie anser jag att reliabili-
teten är god. Detta grundas i då undersökningen är genomförd systematiskt och noggrant. 
Semistrukturerade intervjuer har använts. Forskningsprocessen är även tydligt rapporterad 
vilket gör studien transparent. Detta möjliggör en upprepning av studien då på identisk grupp 
vid annan tidpunkt. Då tiden för denna studie var knapp ansågs det att triangulering samt 
observation som metod för datainsamling, inte var aktuell, även om möjligt att reliabiliteten 
skulle då ha ökats. Denna studie har haft för avsikt att belysa sociala verkligheter samt hur de 
ter sig inom en specifik miljö. Detta åstadkoms genom att tolka den sociala samvaron mellan 
individer, vilket är det mest fundamentala (a.a.). Det är av största vikt att dessa tolkningar 
undersöks. Författaren till denna uppsats har en gedigen förförståelse gällande just skate-
board då denna själv varit aktiv många år inom skateboardscenen i Stockholm. Hon har tidi-
gare arbetat i Stockholm Skatepark samt varit ansvarig för tjejskaten på måndagskvällar på 
Fryshuset under tidigt 2000-tal samt har i samarbete med Stockholm Skatepark anordnat 
skatecamps för tjejer. Författaren har även varit ordförande i Stockholm Suburban Surfers 
under åren 2004-2012. Stockholm Suburban Surfers är en oberoende och opolitisk skate, 
snowboard samt surfförening. Författaren drev bland annat igenom projektet och byggnat-
ionen gällande Highvalley Skatepark i Högdalen i samarbete med Stockholms Stad. Det som 
kan ha varit kritiskt samt avgörande i denna uppsats är att forskaren om möjligt kan blivit 
blind och alltför subjektiv färgad under arbetet även om målsättningen har varit att förhålla 
sig objektiv till undersökningen (Bryman, 2008). Detta beror på att kunskap skapas utifrån 
dessa tolkningar vilka behöver avhandlas samt kontrolleras av andra.  

Även om intervjuerna transkriberades ordagrant är dessa fortfarande något som endast föret-
räder verkligheten. Det framkommer av resultatet att detta endast är en tolkning av de upple-
velser, vilka tjejerna haft, därav är det historia (Johannesson & Tuffte, 2003). Data påverkas 
av forskaren vilket gör att kunskapen gällande den sociala verkligheten blir påverkad, genom 
tolkning av den egna förförståelsen inkluderat tidigare erfarenheter samt kunskaper (a.a.). 
Problematiken här framgår klart då det är svårt att helt bortse från att tolkningen är person-
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ligt färgad. Den egna tolkningen som sker på förhand är även ett viktigt redskap då det ger 
data mening i och med att den sociala realiteten är meningsbärande i sig. Detta innebär att de 
personer vilka studeras har en egen tolkning eller uppfattning om vekligheten samt en speci-
fik förståelse gällande hur den uppfattas (a.a.). Då denna uppsats rör identitetsskapande finns 
ytterligare en aspekt rörande tjejernas identitetsskapande. Denna sker även under själva in-
tervjusituationen då den kan ses som en social konstruktion av språk samt en spegel av verk-
ligheten (Ahrne & Svensson, 2011). Då tjejerna ges en möjlighet att prata om sig själva har de 
även tillfälle att konstruera den egna självbilden, det vill säga sin identitet. Det är möjligt att 
under intervjuerna fanns tendenser till att göra sig antingen obetydlig eller mer betydande än 
vad som verkligen är (a.a.).   

Intresset för respondenternas upplevelse kunde om möjligtvis även ske genom observation. 
Dessvärre hade troligtvis deras upplevelse inte varit det primära utan mer troligt hade svaret 
blivit själva diskrepansen mellan tal samt aktion (Kvale & Brinkman, 2009). Genom att ute-
slutande använda intervjuer kunde ett mer korrekt svar erhållas. Det fanns en önskan om att 
gå på djupet samt bistå med följdfrågor under intervjusituationerna, för att nå ytterligare 
perspektiv gällande tjejernas kvalitativa livsvärld samt bearbeta de ord med vilka dessa tjejer 
beskrev denna. Då författaren hade god kontakt sedan tidigare med flertalet av tjejerna och 
annars varit känd av de återstående bidrog detta till en närhet, vilket i sig genererade ett fylli-
gare svar (a.a.). Genom att intimitet samt tillit till intervjuaren fanns, var det troligt att detta 
bidrog till ett rikt datamaterial. För att nå en djupare insikt gällande respondentens tankar 
kring frågorna och temat använde sig författaren av sin erfarenhet. Den risken gällande mak-
taspekten i intervjusituationen, vilken kunde resultera i ej tillförlitliga svar, försöktes att efter 
bästa möjliga förmåga tillgodoses och därav var det en fördel med bara en intervjuare (Ahre & 
Svensson, 2011). Det fanns även en riskfaktor då författaren har mycket god insikt i skatekul-
turen och då hon även själv varit och är delaktig. Här låg en stor problematik för författaren 
då denna behövde förhålla sig neutral till studien samt tillämpa en stor dos självkritisk re-
flektion för att inte övertolka, färga resultatet eller komma med ledande frågor för att på så 
sätt vinkla resultatet (Fejes & Thornberg, 2009). 

Förslag på fortsatt forskning 
Det behöver inte vara unikt för just skateboardkulturen, gällande tjejers subjektspositioner-
ingar, vilka sker med hjälp av habitus samt olika sorters kapital. Då ledande positioner besitts 
framförallt av män inom olika samhällsstrukturer (Connell, 2009) så skulle det kunna belysa 
ett generellt samhälleligt problem och hur det blir möjligt att tillgodose dessa problem. Det 
skulle om möjligt, innebära ett område för framtida forskning. En möjlig jämförande studie, 
rörande maktpositioner inom nationers samhällstoppar, gällande att åskådliggöra hur struk-
turer sker inom olika samhälleliga diskurser och fält. Även studier inom sport och andra nor-
mativt märkta sociala kontexter skulle kunna vara aktuella. Då denna studie endast är en 
magisteruppsats så förekommer det en mängd aspekter rörande de identitetsteorier vilka 
skulle kunna adderas eller bytas ut i ett fortsatt arbete. Identitet är ett komplext begrepp vil-
ket framgår av denna uppsats och kan om möjligt innefatta så mycket mer. Denna studie tar 
endast upp ett axplock av de olika identitetsbegrepp som finns. Fortsatta studier skulle myck-
et väl kunna bringa insikter inom liknande subkulturer gällande mansdominerade områden 
där tjejerna tar del trots tjejernas upplevelse av både inkludering samt exkludering, vilket 
skulle kunna generera ytterligare information som i sin tur skulle kunna appliceras inom både 
det egna samt andra samhälleliga fält. Vidare forskning inom ett sådant område skulle vara 
intressant och visa på hur olika samhälleliga identiteteter samt strukturer konstrueras. Även 
forskning gällande maskuliniteter inom skateboardkulturen skulle vara spännande. Det skulle 
ge fler perspektiv exempelvis för att på så sätt även få en bild av hur killarna uppfattar tjejerna 
och feministiska influenser inom den egna skateboardkulturen. Det skulle även vara intres-
sant att göra jämförande studier mellan hur femininitet skapas inom olika subkulturer och 
om det sker på annorlunda eller liknande sätt. Detta och att även visa på vilka olika former av 
hur maktstrukturer kan förekomma inom dessa, likheter samt olikheter. Det finns en mängd 
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frågor som jag skulle vilja få svar på. Samtidigt som användandet av även andra teorier såsom 
Foucaults maktteorier skulle vara intressanta att applicera på en liknande studie. Här menar 
Hammarén och Johansson (2009) att individen behöver vara delaktig för att kunna utöva 
motstånd. Det är möjligt att användandet av poststrukturalistiska teorier skulle kunnat belysa 
även denna studie ytterligare då dessa grundar sig på olika maktprocesser, vilka relateras till 
skiftande identitetsförlopp (a.a.). Detta innebär även här att identiteten inte ses som något 
absolut och förutbestämt (Goffman, 2010), som även denna studie kommit fram till, att iden-
titeten är plastisk och föränderlig. Det skulle även vara spännande att göra jämförandestudier 
mellan skateboardåkande tjejer, vilka kommer från olika nationaliteter. Se hur dessa tjejer 
från olika nationer, kulturella bakgrunder och se hur deras identitetsskapande sker kontra 
denna studie. Undersöka ifall det är något som förändras gällande nationell tillhörighet med 
respektive samhälleliga normer och femininitetsskapande. Det skulle även om möjligt finnas 
ännu fler parametrar att använda sig av då. Även det faktum att denna studie endast tar upp 
en bråkdel av de aspekter vilka Bourdieus (Broady, 1998) olika begrepp innebär, gör det in-
tressant att se fortsatta studier gällande dessa begrepp och verkligen få möjlighet att gå på 
djupet, se hur och vad det är som gör att dessa strukturer, kapital samt habitus utspelar sig. 

 

  



49 
 

Referenser 
Ahrne, G. & Svensson, P. (Red.). (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber 
AB. 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalita-
tiv metod. (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Atencio, M., Beal, B. & Wilson, C. (2009). The distinction of risk: urban skateboarding, street 
habitus and the construction of hierarchical gender relations. Qualitative Reserch in Sport 
and Exercise 1(1), 3-20. 

Beal, B. (1996). Alternative masculinity and its effects on gender relations in the subculture of 
skateboarding. Journal of Sport Behavior, 19, 204-220. 

Beal, B. & Wiedman, L. (2003). Authenticity in the skateboarding world. In: R. Rinehart & S. 
Sydnor, (Eds.). To the extreme: alternative sports inside and out. Albany, NY: SUNY 337-
352. 

Berger, P. L., Berger, B. & Kellner, H. (1974). The homeless mind: Modernization and con-
sciousness. New York: Vintage Books. 

Braydon, S. (2005). Black-Lash: revisiting the White Negro through skateboarding. Sociology 
of Sports Journal, 22, 356-372. 

Broady, D. (1998). Kapitalbegreppet som utbildningsscoiologiskt verktyg. Skeptron häften, No 
15, Uppsala: ILU, Uppsala universitet. 

Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. (2:e uppl.). Malmö: Liber. 

Burr, V. (2003). Social constructionism. (2nd ed.). NY: Routledge. 

Butler, J. (1992). Contingent foundations: Feminism and the question of ”postmodernism”. In 
Judith Butler, & Joan W. Scott (Eds.), Feminists theorize the political s. 3-21. NY: Routledge. 

Butler, J. (1993). Bodies that matter: On the discoursive limits of ”sex”. New York: Routledge. 

Butler, J. (2007). Genustrubbel. Göteborg: Bokförlaget Daidalos. 

Bäckström. Å. (2005). Spår: Om brädsportskultur, informella lärprocesser och identitet. 
(Doktorsavhandling). Lärarhögskolan: Stockholm.  

Connell, R. W. (1987). Gender and power. Stanford: Stanford University Press. 

Connell, R. (2009). Om genus (2:a uppl.). Cambridge: Polity Press Ltd. 

Erikson, E. H. (1950/1973). Barnet och samhället. Övers. James Rössel. Stockholm: Natur & 
Kultur. 

Fabricio Pelak, C. (2002). Women’s collective identity formation in sports: A case study from 
Women’s Ice Hockey. Gender & Society 16 (1), 93-114. 

Fejes, A. & Thornberg, R. (Red.). (2009). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. 



50 
 

Hallman, B. & Gaude, M (2015). Tjejer som skatar, vår tids rebeller: Identitetsskapande 
genom särorganisering inom en subkultur. Stockholm: Pedagogiska Institutionen Stock-
holms Universitet. Kandidatuppsats hämtad 16 oktober, 2015, från http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:842523/FULLTEXT01.pdf 

Giddens, A. (1991). Modernitet och själv: Självet och samhället i den senmoderna epoken. 
Övers. Sten Andersson. Göteborg: Daidalos. 

Goffman, E. (2010). Jaget och maskerna (5:e uppl.) Stockholm: Norstedts. 

Hammarén, N. & Johansson, T. (2009). Identitet. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Heywood, L. (2007). Producing girls and the neoliberal body. In: J. Hargreaves & P. Vertinsky 
(Eds.). Physical culture, power, and the body. Abingdon, UK: Routledge, 101-120. 

Johannesen, A. & Tuffte, P. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. (1. Uppl.) 
Malmö: Liber. 

Kelly, D. M., Pomerantz, S., Currie, D. (2005). Skatergirlhood and emphasized femininity: 
’you can’t land an ollie properly in heels’. Gender and Education 17(3), 229-248. 

Kvale, S, & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlittera-
tur. 

Nolan, N. (2003). The ins and outs of skateboarding and transgression in public space in 
Newcastle, Australia. Australian geographer, 34 (3), 311-327. 

Nurka, C. (2002). Postfeminist autopsies. Australian Feminist Studies, 17(38), 177-189. 

Pipher, M. (1994). Reviving Ophelia: Saving the selves of adolescent girls. New York: Put-
nam. 

Pomerantz, S., Currie, D., & Kelly, D. M. (2004). Sk8er girls: Skateboarders, girlhood and 
feminism in motion. Women's Studies International Forum, 27, 547-557. 

Porter, N. (2003). Female skateboarders and their negotiation of space and identity. Journal 
for arts, sciences, and technology, 1, 75-80. 

Rinehart, R. (2005). Babes & boards: opportunities in new millennium sport? Journal of 
sport & social issues, 29, 232-255. 

Rose, A., Strike, C. (2004). Beautiful losers: contemporary art and street culture. New York: 
Iconoclast and Distributed Art Publishers. 

Sennet, R. (2000). När karaktären krackelerar: Människan i den nya ekonomin. Stockholm: 
Atlas. 

SOU 2006:42. Plats på scen: Betänkande. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 

 

SOU 2004:59. Kvinnors organisering: Betänkande. Stockholm: Fritzes offentliga publikation-
er. 

Stratton, J. (1985/1997) “On the importance of subcultural origins”, Geldner, Ken & Sarah 
Thornton (eds.) The Subcultures Reader. London, New York: Routledge. 



51 
 

Thorpe, H. (2006). Beyond ”Decorative Sociology”: Contextualizing Female Surf, Skate and 
Snowboarding. Sociology of Sport Journal, 23, 205-228. 

Treas, S. (2000). March. Sports, space, and in-your-face masculinity in skateboarding maga-
zines. Paper presented at the Pacific Sociological Conference, San Diego, CA. 

Veenstra, G. (2007). Social space, social class and Bourdieu: health inequalities in British 
Columbia, Canada. Health and place, 13, (1), 14-31. 

Wahl, A., Holgersson, C., Höök, P., Linghag, S. (2011). Det ordnar sig: teorier om organisat-
ion och kön. Lund: Studentlitteratur. 

Walk, S. (2006). November. Presidential keynote address. Presented at the meeting of the 
North American Society for the Sociology of Sport, Vancouver, BC. 

Weedon, C. (1987). Feminist practice and poststructuralist theory. Oxford, UK: B. Blackwell. 

Wheaton, B., Beal, B. (2003). Keeping it real: subcultural media and the discourses of authen-
ticity in alternative sport. International review for the sociology of sport, 38, 155-176. 

HFSR- Etikregler. (1990) Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Hämtad 28 november, 2015, från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf.  



52 
 

Frågeguide 
 

1. Har du lust att berätta med egna ord hur det kommer sig att du började skata? 

2. Hur gammal var du då du började?  

3. Hur länge har du skatat?  

4. Hur regelbundet skatar du idag?  

5. Vilken nivå ligger du på när du skatar?  

6. Är det viktigt för dig att ”nörda” in i skatekulturen? 

7. Hur medveten var du om att det fanns så få tjejer som skatade? 

8. Hur det känns att vara tjej och skata? 

9. Kände du något motstånd att få ta del? 

10. Gjorde det dig extra taggad? 

11. Hur tycker du att uppmärksamheten från andra tjejer samt killar påverkade dig? 

12. Hur påverkar det dig idag? 

13. Kan du beskriva hur du uppfattar, om det finns något hinder för dig att kunna ta del när 
du skatar? 

14. Hur gjorde du för att komma över de hinder (som du uppfattade du behövde ta dig förbi) 
för att kunna fortsätta skatandet? 

15. Vad är det som du uppfattar att du har gemensam med killarna när du skatar? 

16. Kan du beskriva vad du anser vara annorlunda för dig som tjej med att skata?  

17. Vad tycker du är annorlunda med att skata med tjejer? 

18. Hur tycker du det har förändrats (att som tjej) ta plats och skata, sedan du började? 

19. Berätta hur du tycker duktiga tjejer får ta plats? 

20. Får tjejer det erkännande de är värda att få inom skatescenen, berätta! 

21. Får tjejer annorlunda respons av tjejer, till skillnad från killar, som förebilder?  

22. Hur förhåller du dig till feminism? 

23. Finns det något som du funderar över gällande tjejskate; feminism och skateboard? 

24. Hur tycker du att tjejskaten påverkar dig? 

25. Hur känns det att den första tjejskatetävlingen går av stapeln nu i Stockholm år 2015 i 
jämförelse till skatehistorien? 

26. Finns mer saker som skulle kunna göras för att tillgodose skatetjejers behov? 

27. Hur känner du att du bidrar till att skatekultur skrivs? 

28. Vad finns det med skaten som du tycker att du får med dig i ditt vardagliga liv? 

29. Finns det något viktigt som du tycker jag har glömt att fråga dig? 


