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Idrott, och i synnerhet klättring, har länge varit dominerat av män och 
förknippas ofta med manlighet. Därför problematiseras ofta 
kvinnlighet och idrott. Syftet med denna studie var att ur ett 
genusperspektiv skapa förståelse för klättrande kvinnors syn på 
prestation, identitet och kroppsuppfattning. De intervjuer som 
genomfördes med kvinnliga klättrare tolkades med tematisk analys. 
Resultatet visar att prestation var den främsta motivationsfaktorn 
tillsammans med de sociala aspekterna inom klättringen. För många 
var klättring en stor del av livet, de identifierade sig som klättrare, trots 
att stereotypen av en klättrare allmänt verkar anses vara en man. Det 
vältränade kroppsidealet inom klättringen upplevdes som självklart, 
men det sågs även en gräns för hur muskulös en kvinna kunde vara 
innan hon framstod som oattraktiv. Det viktigaste är att tjejerna får 
delta på sina villkor och att de inte alltid behöver jämföras med 
männen. 

 
      kropp, identitet och upplevelse av sociala sammanhang inom klättringen ur ett  genusperspek     kvalitativ analy 

I n l e d n i n g 
 
Kvinnor har deltagit i idrott i över 100 år, men trots det är idrotten fortfarande till stor 
del dominerad av män (Larsson, 2003). Idrotten var länge förbehållet männen med 
avsikten att den skulle skola små pojkar till män. För kvinnor ansågs det opassande och 
rent av hälsofarligt att delta i idrottsliga aktiviteter. Larsson (2003) menar att man länge 
har ansett att vissa tuffa idrotter skulle vara mer lämpliga för män, för att deras kroppar 
är modigare och starkare, medan kvinnorna i sin tur skulle vara bättre anpassade till 
idrotter som främst är av estetisk karaktär. Även Koivula (1999b) anser att det 
fortfarande finns en vanlig uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt inom 
idrotten. Exempelvis konståkning, balett och ridning anses vara kvinnliga idrotter. 
Idrotter som anses manliga och mer passande för män är exempelvis boxning, fotboll 
och rugby.  
 
Nuförtiden är betydligt fler kvinnor aktiva i någon idrott än tidigare, men det medför 
inte att de alltid har samma förutsättningar eller deltar på samma sätt som män 
(Larsson, 2003). Det är fortfarande en klar uppdelning mellan män och kvinnor, och det 
är inte många idrotter där de tävlar mot varandra. Theberge (1994) menar att kvinnors 
idrottsutövande inte alltid tas på samma allvar utan lätt trivialiseras och får därmed inte 
alls samma uppmärksamhet som männens idrottande. Detta pekar även Koivula (1999a) 
på och visar på tydliga exempel i mediebevakningen av idrott, där både kvalitén och 
kvantiteten är sämre när det gäller kvinnors idrottsdeltagande. 
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Idrottsforskning med genusperspektiv 
 
Hirdman (1993) använder genus för att beteckna den kunskap vi har om manligt och 
kvinnligt och hur dessa konstrueras. Genus kan även ses som en beteckning på de 
processer som ligger till grund för vår förhandsinställning till kön och att vi uppfattar 
män och kvinnor skilda från varandra, mer än bara biologiskt. När Simone de Beauvoir 
(1986) skrev att ”man föds inte till kvinna, man blir det” så menade hon antagligen att 
kön (genus) är socialt konstruerat. Beauvoir (1986) menar att mannen vanligen ses som 
normen och kvinnan som det avvikande, andra könet. Även Hirdman (1993) anser att 
mannen ses som det normala, vilket är en av två lagar i hennes genussystem. Den andra 
lagen i systemet är att manligt och kvinnligt inte bör blandas. Hirdman (1993) menar att 
genus är ett system av föreställningar, förväntningar och processer, vilket skapar en 
sorts hierarki bland kvinnor och män.  
 
En vanlig uppfattning enligt Hall (2002) är att genusforskning endast rör kvinnor och 
att man enbart frågar sig hur kvinnorna skiljer sig från männen. Hall (2002) anser att 
man skulle precis lika gärna kunna fråga sig hur männen skiljer sig från kvinnorna. 
Femininitet och maskulinitet tas ofta upp som en fråga gällande kvinnliga idrottare och 
sällan rörande manliga idrottare i kvinnliga idrotter. Vidare menar Hall (2002) att 
fokusering på problematiken kring femininitet och kvinnlig idrott enbart bygger på och 
vidmakthåller stereotyper kring kvinnor som kanske egentligen inte är önskvärda. 
Larsson (2001) menar att man ser idrotten som en manlig aktivitet som måste anpassas 
efter kvinnors behov och att det problematiska skulle vara de kvinnliga egenskaperna 
och inte idrotten i sig. Detta håller även Hall (2002) med om, då hon anser att samhället 
premierar den maskulina rollen och att maskuliniteten och idrotten likställs. Därför 
uppstår problematiken enbart kring femininitet och idrott. 
 
Theberge (1994) anser att idrotten är något som hela tiden förändras, men undrar hur 
det kommer sig att kvinnors idrott fortfarande nedvärderas och att det inte alltid anses 
passande för deras kön. Som exempel tar Theberge (2002) upp kvinnor och ishockey 
och deras olympiska introduktion. I början togs damhockeyn aldrig riktigt på allvar och 
när de skulle introduceras i OS fick de en mängd kritik som att de inte var redo för 
nivån. Media förlöjligade spelarna och utsåg affischnamn, vilka gärna skulle vara tuffa 
på plan men mycket feminina vid sidan av planen och på bild. Än idag kan man ana 
viss skepsis gentemot damhockey. Men ser man till det svenska damlagets framgångar i 
senaste OS, med tittarsiffror över två miljoner (Svensk, 2006), anar man att intresset 
hos allmänheten har höjts.  
 
Stereotyper 
 
Människor har en tendens att bedöma och uppfatta män och kvinnor annorlunda och 
könsstereotyper är de attribut vi tillskriver män och kvinnor, vilket kan gälla både 
personlighet, beteende och fysiska drag (Stier, 2003). De könsstereotypiska 
förväntningarna har vi om andras beteenden men även om vårt eget beteende (Eagly, 
1987). Män och kvinnor anpassar sig ofta till vad som anses lämpligt för deras kön, och 
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könsmässiga handlingsmönster förkroppsligas, utan att vi är medvetna om det. Detta 
ses ofta som ens eget beteende och inte alls som en anpassning efter de normer som 
råder (Stier, 2003). Även Eagly (1987) anser att de förväntningar som finns för 
respektive kön reglerar vuxnas beteende. De sociala roller som kvinnor och män 
förväntas bete sig efter delar Eagly (1987) in i communal och agentic. Kvinnor bör vara 
mer communal, d.v.s. ha egenskaper som att vara omhändertagande, sympatiska, 
hjälpfulla, snälla och bry sig om andra. De egenskaper som tillskrivs männen är att vara 
mer agentic, som innebär att vara självständiga, målinriktade och ambitiösa. Detta 
stämmer väl överens med de stereotypiska drag som Koivula (1999a) nämner, som att 
vara maskulin är att man är tävlingsinriktad, aggressiv, har självförtroende, mod och 
fysisk styrka. Attribut som skönhet, empati, att vara passiv, familjeorienterad och 
uttrycksfull anses istället vara typiska feminina drag.   
 
Men Koivula (1999a) menar att det är olika från individ till individ hur mycket man ser 
till förväntningar, och det kan även skilja sig beroende på vilken situation och 
sammanhang det rör sig om. Ofta ser man skillnader inom gruppen (inom könen) som 
mindre och bedömer skillnader mellan grupperna (mellan könen) som större (Koivula, 
1999a). 
 
Socialt konstruerade roller 
 
Fagrell (2000) har gjort en studie kring barn, kön och idrott, där hon med hjälp av 
bilder intervjuat barn om deras syn på idrott och vilka idrotter som de tror att flickor 
respektive pojkar skulle vilja ägna sig åt. Resultatet visade att barn redan i sju års ålder 
har en uppfattning om vad som är ”pojkgrejer” och vad som är ”tjejgrejer” inom 
idrotten. De konstruerar kön redan då och menar att pojkar är bättre än flickor och de 
har klara idéer om idealbilder för respektive kön. Barnen hade svårt att motivera varför 
de tyckte en idrott var en pojkidrott eller en flickidrott och detta tycker Fagrell (2000) 
stödjer att genus är förkroppsligat hos barnen. Vidare så menar även Koivula (1999a) 
att man kan märka att barn undviker aktiviteter som anses opassande för deras kön. 
  
Fagrell (2000) anser att barn genom idrotten får lära sig hur de ska förhålla sig till 
manligt och kvinnligt och de får även genom idrotten uppleva och erfara sin egen 
kompetens och sin kropp samt gränserna för manligt och kvinnligt. Även Whitson 
(1994) menar att barn får lära sig att använda kroppen på olika sätt; pojkar uppmuntras 
och stöds om de utvecklar fysisk styrka, medan tjejer helst ska vara söta och sköra. 
Enligt Fagrell (2000) ser sig pojkar ofta som överlägsna flickor, vilket många flickor 
ordnar sig efter. Pojkarna upplevs som bråkiga och flickorna som lugna och försiktiga. 
 
Identitet 
 
Självuppfattning kan definieras som den samlade erfarenheten och upplevelsen av vad 
vi kan göra respektive vad vi inte kan göra (Stier, 2003). Den utgör därför en grund för 
identiteten och för självförtroendet, som får oss att handla eller inte i en situation. 
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Larsson (2001) hävdar att den kvinnliga identiteten ofta förknippas med den kvinnliga 
kroppen. Den kvinnliga könsidentiteten konstrueras passivt, efter att ha legat latent så 
blir kvinnans kropp aktiv. Självförståelsen för en tjej byggs upp kring kroppen, som 
därmed blir ett subjekt. Vid tal om den manliga identiteten ses istället kroppen som ett 
redskap för prestation, för att manlighet är något som måste erövras genom handling 
(Larsson, 2001). Egentligen kan feminina och maskulina egenskaper utvecklas hos 
båda könen, och kvinnor kan utveckla sina maskulina egenskaper genom idrotten. Men 
maskuliniteten är något som kvinnor helst inte bör förkroppsliga. Hon ska helst se ut 
som en ”riktig” kvinna, samtidigt som hon, för att ses som en seriös tävlingsidrottare, 
måste bete sig som en man (Larsson, 2001). 
 
Lantz och Schroeder (1999) har undersökt hur idrottslig identifikation och könsroller 
påverkar varandra. Resultatet visar att de som anses vara mer maskulina ser sig mer 
som idrottare än de som är mindre maskulina. De kom även fram till att idrottslig 
identifikation anses vara positivt korrelerad med maskulinitet medan den är negativt 
korrelerad med femininitet, framför allt hos dem som inte idrottar.   
 
Prestation och motivation 
 
Dowling (2000) nämner en studie som gjorts bland barn, vilken visade att pojkar 
kastade 72 % snabbare än flickorna när de använde sin dominanta arm, men att de inte 
var någon skillnad mellan könen när de kastade med den ickedominanta armen. Detta 
stöds bl.a. av Fagrell (2000) som menar att omgivningens och flickornas egen syn på 
kroppen leder till att de får svårt att utnyttja sin fulla kapacitet i idrottssammanhang. 
Koivula (1999a) menar att flickor, från att de är små, oftast är mindre uppmuntrade att 
delta i idrott och innan puberteten finns det ingen anledning till varför flickor och 
pojkar skiljer sig åt gällande motoriska färdigheter, annat än uppmuntring, träning och 
normer. 
 
Young (2000) har studerat tjejer och kast och hävdar att tjejer presterar sämre för att de 
ofta utgår från att de inte kan. Hon menar att tjejer har ett speciellt sätt att röra sig, inte 
bara gällande kast utan vid alla rörelser med kroppsstyrka och fysisk ansträngning 
inblandade. Tjejer tar inte lika mycket plats som killar, de använder sällan hela 
kroppen, utan de koncentrerar sig ofta på en enstaka kroppsdel och fullföljer inte 
rörelsen i riktning mot målet. Detta innebär ofta ett sämre resultat och Young (2000) 
anser att det beror på att tjejer ofta tvivlar på sin kropp och underskattar sin 
prestationsförmåga. Theberge (1994) menar att man som kvinna blir uppmuntrad att 
visa svaghet och beroende, vilket inte alls går ihop med de egenskaper en idrottare 
främst bör besitta. Med den självvärdering och tro på sig själv som kvinnor kan ha, 
tycks det försvåra deras möjlighet att utmana sig själva och andra i idrottsliga 
sammanhang. Det verkar som att målet snarare kan vara att förändra utseendet istället 
för att utveckla prestationsförmågan. För att lyckas inom idrotten gäller det att tro på 
sig själv. De tankar du har om dina förutsättningar och prestationen tycks därför gå 
hand i hand. 
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Larsson (2001) påstår att många tror att även om kvinnor satsar mycket på träning och 
tävling, så är det viktigaste för dem det sociala runtomkring idrotten. Det normalt 
kvinnliga skulle då vara gemenskapen medan det normalt manliga är mer 
tävlingsinriktat (Larsson, 2001). Detta stämmer väl in på Koivulas (1999b) 
forskningsresultat som visar att kvinnors motivation till att idrotta skiljer sig från 
männens motivation. Kvinnor ska vara mer måna om utseende, vikt och det sociala 
umgänget, medan männens skäl tycks vara att bli mer skickliga genom att förbättra sina 
färdigheter. Det håller även Larsson (2003) med om och menar att män är mer 
prestationsinriktade och vinnarbenägna än kvinnor. Motivation kan enligt Koivula 
(1999a) komma från stereotypt tänkande vad som är manligt och kvinnligt. Kvinnor är 
angelägna om kropp och utseende medan mannen ser till tävling och kompetens, vilket 
är i enlighet med könsstereotyper (Eagly, 1987). För kvinnor kan det då innebära en 
press att var fysiskt stark då man samtidigt ska hålla sig smal och feminin (Koivula, 
1999a).  
 
Kvinnor, muskler och kroppsuppfattning 
 
Theberge (1994) uppger att idrotten skulle kunna bidra till en typ av frigörelse för 
kvinnor genom att de får möjlighet att uppleva sina kroppar som starka och maktfulla. 
Genom att utmana rådande stereotyper, skulle kvinnor kunna utnyttja möjligheten att 
använda sina kroppar och undvika att objektifieras. Även Messner och Dworkin (2002) 
är inne på detta när de skriver att kvinnor som idrottar och tränar sina kroppar, 
motverkar bilden av kvinnan som passiv och svag och att det kan ses som en protest 
mot dominansen av femininitet hos kvinnor i allmänhet. Castelnuevo och Guthrie 
(1998) argumenterar för kvinnors lika möjligheter i fysiska aktiviteter och menar att 
kvinnans fysiska befrielse är ett måste för den totala frigörelsen. Den manliga 
dominansen bibehålls av den fysiska styrkan hos männen och därför förespråkar de att 
kvinnor ska stärka sina kroppar. Men Messner och Dworkin (2002) menar att risken 
finns att det skulle kunna resultera i att kvinnor skulle se lösningen som att de ”bara” 
behöver ändra sina kroppar, vilket är en individualistisk syn på det hela. Man skulle då 
fokusera på sin egen kropp istället för att ändra samhället i stort. Roth och Basow 
(2004) anser att samhället är effektivt på att påminna kvinnor om att de är svaga, och 
det feminina idealet som framställs upprätthåller kvinnan själv genom att träna, banta, 
ta bort hår och sminka sig.  
 
Dowling (2000) hävdar att medelkvinnan är ungefär 10 -15 % mindre än medelmannen. 
Ser man till muskler och styrka så nämner Koivula (1999a) att kvinnor har en 
överkroppsstyrka som motsvarar ungefär 50-60 % av männens. Däremot så har 
kvinnors underkropp en styrka som motsvarar 70-80 % av männens styrka. Musklernas 
uppbyggnad sig skiljer sig inte mellan könen, så med samma muskelstorlek och med 
samma träning skulle män och kvinnor kunna bli lika starka, enligt Koivula (1999a). 
Det faktum att kvinnor är starkare i underkroppen än överkroppen kan inte förklaras av 
muskelfysiologi, utan antagligen mer av sociala faktorer så som att kvinnor inte använt 
sin överkropp i samma utsträckning som männen. Den idealiska kvinnokroppen har 
historiskt sett varit svag och omuskulös och en stark överkropp har setts som manligt 
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och antagligen har kvinnor därför inte funnit någon motivation att utöka sin 
överkroppsstyrka (Koivula, 1999a). 
 
Kroppsideal 
 
Vid tal om utseende kan man diskutera om kroppsidealen håller på att förändras och om 
det nuförtiden är mer accepterat med muskler hos kvinnor. Messner och Dworkin 
(2002) nämner att om kvinnor skulle vara mer muskulösa, skulle de kanske ses som 
mer självständiga och därmed kunna utmana den manliga dominansen. Det kan vara ett 
sätt att återigen anpassa sig till nya ideal, som är mer muskulösa än tidigare.   
 
Det är tveksamt om det feminina ideal som samhället framhäver går ihop med den 
kropp som behövs för att prestera inom idrotten (Dowling, 2000). Man kan fråga sig 
hur pass tränad en kvinna kan vara utan att riskera att hamna i konflikt med existerande 
kvinnoideal. Problematiken kring femininitet och muskler visar att idrottande kvinnor 
kanske behöver ta ställning till ideal och göra ett (o)medvetet val (Messner & Dworkin, 
2002).  
  
Enligt de undersökningar som gjorts gällande femininitet och vältränade kroppar, där 
de flesta rört kvinnliga bodybuilders (Messner, 1994), så är kvinnor tveksamma till att 
bygga för mycket muskler. Messner (1994) menar att även i bodybuilding är det de 
mest attraktiva och kvinnliga bodybuilders som premieras. Det är nämligen de som får 
reklamkontrakt och sponsorer och för att kunna vinna en tävling får man inte heller 
vara för ”manlig”. Dworkin (2001) har intervjuat kvinnliga tyngdlyftare och kommit 
fram till att dessa har en övre gräns för hur pass starka och muskulösa de kan tänka sig 
bli. En fjärdedel av dem lyfte inte maximalt av vad de kunde, de ville nämligen inte bli 
större och riskera att se maskulina ut. Samtidigt säger de emot sig själva genom att 
mena att kvinnor inte bygger muskler lika bra som männen och menar att de själva är 
ett undantag. Istället för att bli så muskulösa och starka som är möjligt för kvinnor, 
väljer de istället att hålla tillbaka. Messner och Dworkin (2002) menar att de flesta 
kvinnor är medvetna om hur mycket muskler som är accepterat och hur mycket muskler 
man kan ha innan det blir oattraktivt. Roth och Basow (2004) menar att denna 
tyngdlyftarstudie är ett exempel på att kvinnor är socialt konstruerade att vara svagare. 
Den pekar även på det motsägelsefulla i huruvida kvinnor kan bli starkare eller inte och 
uppmaningen de får att inte bli större, vilket vidmakthåller det socialt konstruerade. 
 
Klättring 
 
Klättring är en relativt ung sport; fastän man har bestigit berg i många hundra år så har 
man bara tävlat i klättring sedan 1980-talet (Calleberg, 1994). Historiskt sett har 
klättringen varit en mansdominerad sport och numera så utgör kvinnorna drygt 30 % av 
antalet aktiva (Riksidrottsförbundet, 2003). Svenska klätterförbundet har en 
jämlikhetsplan som bl.a. har som mål att andelen kvinnor på högre befattningar ska 
vara minst 30 % och man vill få fler kvinnor att bli instruktörer. Man vill att allas 
klättring ska värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt och man har som mål att 
utbilda personal och instruktörer om jämlikhet (Svenska klätterförbundet, 2006). 
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Klätterförbundet är idag ett av nio idrottsförbund med en kvinnlig ordförande 
(Riksidrottsförbundet, 2003). 
 
Även om klättringen än idag är dominerad av män kan det diskuteras huruvida 
klättringen är en manlig sport eller inte. Ser man till Koivulas studie (1999a), menar 
man att typiskt manliga idrotter är de med fokus på uthållighet och styrka, då 
framförallt överkroppsstyrka. I och för sig tas inte just klättring upp i denna studie, men 
med tanke på överkroppsstyrka överensstämmer detta väl. Men för den delen behöver 
inte klättring ses som en manlig sport, då det förefaller helt accepterat att kvinnor 
deltar.  
 
Syfte 
 
Inom flera idrotter dominerar antalet män som utövare och anledningen till det skiljer 
sig säkert från idrott till idrott (Koivula, 1999b). Ett sätt att ta reda på varför kvinnor 
inte deltar i samma utsträckning som männen är att fråga de kvinnor som faktiskt 
utövar idrotten om hur de ser på sig själva och sin omgivning. Denna studie utgår från 
kvinnors perspektiv, dels för att det inte har gjorts lika många undersökningar om 
kvinnliga idrottare, och dels för att det inte är lika många kvinnor som klättrar. Genom 
att få en förståelse för hur de kvinnliga klättrarna upplever klättersammanhang, kan 
man kanske få en idé om hur man ska få fler kvinnor att vilja börja och framför allt att 
fortsätta klättra. 
 
Syftet med föreliggande studie är att ur ett genusperspektiv skapa förståelse för 
klättrande kvinnors syn på prestation, identitet och kroppsuppfattning.  
 

 
M e t o d 

 
Deltagare 
 
Deltagarna bestod av sju kvinnor i åldrarna 16 till 31 år, som tillfrågades på olika 
klättergym, dels i Stockholm och dels i Småland. De hade klättrat i allt från två till tio 
år och alla var fortfarande aktiva och klättrade minst två gånger i veckan. Tre av 
deltagarna uppgav att de tävlade nationellt och även internationellt och två hade varit 
med på tävlingar på mer lokal nivå. 
 
Datainsamling 
 
Data samlades in genom individuella intervjuer med deltagarna, som spelades in på 
band. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga) som 
utformades av mig, där frågorna utgick från vissa förhandsbestämda teman. En 
pilotstudie i ungefär samma ämne hade gjorts tidigare och denna användes för att 
precisera syftet och för att på förhand bestämma teman och frågor till intervjuguiden.  
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Deltagarna bestämde själva var de ville bli intervjuade, några valde klättergymmet, 
medan andra valde sin skola eller sin arbetsplats. Tiden för intervjun varierade mellan 
40 till 70 minuter. Innan intervjun informerades deltagarna om syftet med uppsatsen, 
samt etiska aspekter så som att medverkan var frivillig, att de inte behövde svara på alla 
frågor och att banden skulle förstöras efter transkribering. De fick även upplysning om 
att citat eventuellt skulle användas i uppsatsen, men att ingen skulle kunna identifiera 
vem det var som citerades, genom att namn och annat personligt togs bort. 
 
Jag som gjorde intervjuerna läser påbyggnadskursen i psykologi vid Stockholms 
universitet och har ingen tidigare erfarenhet av intervjumetodik. Däremot bör nämnas 
att jag själv är aktiv klättrare sedan tre år och har tidigare tävlat i andra sporter. 

 
Analys 
 
Intervjumaterialet analyserades med en deduktiv-induktiv analysmetod i enlighet med 
Hayes (2000). Materialet lästes upprepade gånger för att få en förståelse för var och en 
av intervjupersonerna. Varje intervju sammanfattades för att lättare få en idé om 
nyckelord, som sedan plockades ut från alla intervjuer och kategoriserades under 
passande gemensamt övergripande teman. De förhandsbestämda temana anpassades 
efter resultatet, vilket gjorde att benämningar ändrades något och vissa teman slogs 
ihop, eftersom de behandlade samma saker. Därefter lästes intervjuerna igenom en gång 
till för varje tema, för att plocka ut delar av texten som innehöll nyckelord och placera 
dem i ett dokument för respektive tema. Sedan tolkades temana och beskrevs i 
utförligare text. Det sista som gjordes var att plocka ut olika citat som kunde beskriva 
innebörden i temana. De teman som slutligen användes framkommer av rubrikerna i 
resultatet. 

  
Läsning av litteratur skedde i samband med datainsamlingen och fortsatte sedan i takt 
med att resultatet växte fram.  
 

 
R e s u l t a t 

 
Prestation och motivation 
 
Klättring tycks vara en mål- och prestationsinriktad idrott, vilket de flesta 
intervjupersoner var medvetna om. Prestation fungerar som en motiverande faktor, de 
blir motiverade av tanken på att bli bättre, och de vill gärna utveckla sin klättring och 
prestera ännu mer. Flera tycker om att ha mål med sin klättring och de uppskattar när de 
gör framsteg, speciellt om det är ett problem eller en led som de har kämpat med länge. 
Två uttryckte att det bästa med klättringen är att utmana sig själv genom att lägga 
mycket tid på en led och känna att man uppnår något när man väl klarar leden. 
Intervjupersonerna trodde att en del klättrare, inklusive de själva, försöker bortse ifrån 
prestationskraven, utan att alltid lyckas med det. För mycket fokus på prestation gör att 
klättringen inte blir lika rolig och det viktigaste är att man är nöjd med det man 
presterar.  
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”Jag tror att väldigt många inte säger att de har prestation 
bland sina mål […] sen kan man se klart och tydligt att de vill 
prestera och att det är deras främsta mål.” 

 
Intervjudeltagarna uttryckte ett behov av att få röra på sig och träna för att må bra. 
Under de perioder eller de dagar då de inte tränar så kände sig de flesta olustiga, trötta 
och hade dåligt samvete över att de inte rörde på sig. En del kände sig t.o.m. stressade 
över att vara borta från träningen, för att de kanske tappar prestationsförmåga och inte 
är på samma nivå när de tränar igen efter uppehållet. Stressen verkade även komma ifrån 
att andra presterade under tiden då de själva inte tränade, vilket tyder på att man jämför 
sig med vad andra presterar.  

 
”Det är nackdelen med att hålla på med klättring, det går ju inte 
göra något längre uppehåll om man vill kunna prestera 
någonting, då kan jag bli lite stressad.” 

 
Alla som blev intervjuade jämförde sig, mer eller mindre medvetet, med andra klättrare, 
vilket de gjorde genom att titta på hur andra klättrar och vad de lyckas prestera. De 
flesta upplevde det som mest positivt att jämföra sig, de förbättrade nämligen sin egen 
klättring genom att lära sig av andras teknik. Ett annat sätt att utveckla sin klättring är 
att inspireras av duktiga klättrare. Många av intervjupersonerna uppmuntrades av detta, 
då de tänkte att de också ville bli så bra eller så starka. Även att se andra våga göra 
saker som de själva tvekade inför kunde inspirera intervjupersonerna till att försöka 
mer. 

 
”Man kan titta på hur andra löser problem och försöka ändra 
på sitt eget tillvägagångssätt och se om det funkar bättre så, så 
att man lär sig av andra.” 

 
Somliga tyckte att det kan vara negativt att jämföra sig med andra, då det påminner 
dem om vad de inte kan göra. De tyckte att det var påfrestande för att de kände sig 
sämre, och de insåg att de borde träna mycket mer än vad de gjorde för att utvecklas. 
Många upplevde det som extra jobbigt och kände mer press om de jämförde sig med 
någon som egentligen låg på samma nivå som de själva, men för stunden klarade något 
som de själva inte klarade. 
 
Något som verkar leda till frustration bland deltagarna är när någon som klättrat i en 
kortare tid blir starkare och bättre än dem själva. I flera fall berättade 
intervjupersonerna om just killar som utvecklades snabbt och klättrade bättre än dem 
redan efter ett år. Men om de själva klättrar bra och klarar något som ingen annan gör, 
speciellt då killar, uppgav flera istället glädjekänslor. De tyckte om att få visa att de 
också är duktiga och de kände sig peppade efter att ha klättrat bättre än andra. 
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”Men det är desto roligare då om man klarar någonting som en 
kille inte klarar. Det är nog då som jag brukar känna mig som 
mest kaxig.” 

 
Flertalet av intervjupersonerna ville helst klättra med någon som var ungefär lika bra 
eller möjligtvis bättre. Därför tyckte många att det var bättre att klättra med andra tjejer 
för att de kanske låg mer på samma nivå och att de hade samma fysiska förutsättningar. 
En del tyckte att det var kämpigt att klättra och jämföra sig med killar för att de inte 
klarade av samma saker som dem, och att det då kunde kännas lite misströstande. De 
ville gärna ha en chans att kunna klara av samma saker som den de klättrade med. 
 
Då det överlag är fler killar som klättrar så var det många av intervjupersonerna som 
oftare klättrade med killar än med andra tjejer. De upplevde inte att det var så tydliga 
skillnader mellan att klättra med killar eller med tjejer, utan att det berodde mer på 
individ än på kön. Möjligtvis så skulle det kunna vara lite mer machostämning bland 
killar, men det berodde mer på hur väl man känner personerna i fråga än på kön, enligt 
deltagarna. Två deltagare nämnde att tjejer har ett sätt att uttrycka sig verbalt vad det 
gäller uppmuntring, som de kände sig mer trygga med.  

 
Det som alla ansåg vara det viktigaste var att kunna lita på den du klättrar med. 
Speciellt gällde detta vid repklättring, där du vill känna dig trygg med och ha förtroende 
för den som säkrar dig. Beroende på vem man klättrade med, kunde klättringen variera 
prestationsmässigt. Deltagarna kände sig ofta mer lugna och fokuserade om några som 
de kände väl var närvarande när de klättrade.  
  
 ”Om jag ska göra något som är på min gräns så har det 

betydelse, om jag litar på den personen eller inte[…]Än om jag 
bara tar en som jag har känt lite grann, då är jag lite mera 
nervös kanske.” 

 
En del tyckte det var jobbigt när andra som de inte kände tittade på när de klättrade. De 
blev mer medvetna om sin egen klättring, och koncentrationssvårigheterna tycktes 
sammanfalla med om de själva tyckte att de klättrade bra eller inte. Deltagarna fick i 
många fall sämre självförtroende, vilket kan ha lett till att de inte presterade lika bra 
som de skulle ha kunnat. Några nämnde att det var extra känsligt när de skulle klättra 
någon svår led, som de kände mer press inför att klara. En annan menade att det var 
skillnad beroende på om det var träning eller tävling, då hon vid tävlingar var mer 
prestationsbenägen och inte lika avslappnad. För en del förbättrades istället 
koncentrationen och de upplevde det som helt ok eller rent utav roligt att andra såg på 
när de klättrade. Men överlag ville alla helst vara nöjda med sin klättring när de hade 
publik.  

 
” Jag tyckte inte om det innan det kan jag säga. Nu så spelar det 
inte så stor roll, men det är bara för att jag klättrar mycket 
bättre nu och är mer nöjd med min klättring.” 
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Något annat som kan påverka koncentrationen är om man tror att man kan göra saker, 
och vilken sinnesstämning man är i. För vissa var detta mer påtagligt än för andra. De 
hade svårt att klättra om de var på dåligt humör, hade tankarna på annat håll, eller om 
de inte trodde att de skulle kunna klara klättringen. En del nämnde rädsla som något 
som kunde påverka prestationen väldigt mycket, och då speciellt vid klättring utomhus. 
En intervjuperson märkte av i barngrupper som hon undervisade att det är fler tjejer 
som säger att de inte kan eller vågar, medan killar skyllde på allt möjligt om de inte 
klarade klättringen. Några trodde att tjejer överlag inte hade så bra självförtroende, att 
de inte trodde på sig själva och kanske var lite mer rädda. Därför var det mer accepterat 
och vanligt bland tjejer att säga att man inte vågade eller inte kunde, än det var bland 
killar.  

 
”Vissa dagar går det ju bara åt helvete. Det är ju väldigt 
mycket om man tror att man ska göra saker så gör man ju det 
oftare, än om man inte tror på det. Och det är ju synd att man 
så ofta tänker att man inte ska göra det.” 

 
Förutom prestationsinriktningen så finns det även annat som motiverar. En 
intervjuperson menade att det var så kul att klättra att hon glömde att hon faktiskt 
tränade. Dessutom beskrevs det som mycket socialt genom att man möter andra 
människor som har samma intresse. För många var klättringen betydelsefull, den 
fungerade som ett socialt forum, vars gemenskap gjorde att man ogärna slutade att 
klättra. 

 
”Jag tycker det är en härlig gemenskap och stämning. Man 
träffar nya människor, så det är hela klätterkulturen som är 
jättegemytlig på nåt sätt […] Det är så mycket runt omkring 
som gör att allt känns så kul.”   

 
 

Identitet som klättrare i ett socialt sammanhang 
 
Inom klättringen är det många som blir rejält bitna och prioriterar klättring framför 
mycket annat. För många tycktes det bli en stor del av livet och därmed spelade det 
även in på hur de identifierade sig. Alla intervjupersoner såg sig själva som klättrare, 
även om vissa var lite fundersamma till att kalla sig klättrare. Somliga trodde att 
omgivningen kanske hade svårt att förstå identifikationen, för att de flesta identifierar 
sig genom sitt yrke eller efter sin utbildning och inte efter sin fritidssysselsättning. En 
del tvekade på om de såg sig själva som klättrare just för att den typiska bilden av en 
klättrare är en man, och att det inte finns någon utbredd stereotyp av en klättrande 
kvinna. Den bilden verkade inte existera enbart hos allmänheten, utan även bland 
klättrarna själva. 

 
”Jag tror att det fortfarande finns ett ideal av att en klättrare är 
en man, och tjejer är speciella klättrare. Så ibland känner man 
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ju att man blir behandlad mer som tjej än klättrare av andra 
klättrare. Det är fruktansvärt irriterande.”   

 
Klättringen tycks påverka deltagarna som personer i olika grad. De märkte skillnader i 
övriga livet tack vare klättringen, så som att den i många fall gav dem bättre 
självförtroende och några nämnde bättre stresshantering. Två intervjupersoner gav 
exempel på att de kände sig mer kaxiga sen de börjat klättra, de menade att det kan vara 
en viss jargong bland klättrande killar, som de själva och andra tjejer hakade på ganska 
ofta. Flera hade hållit på så pass länge med klättring att de hade svårt att urskilja om det 
var just klättringen som förändrat dem som personer.  

 
Alla menade att klättringen betydde mycket för dem, den gjorde så att de trivdes och 
gav dem en mening i livet. Flera deltagare nämnde att de trivdes med att se sig själva 
som friluftsmänniskor, och att få hänga ute bland block och klippor, samt att få umgås 
med likasinnade. De flesta kände sig övertygade om att de ville fortsätta att klättra 
resten av livet och att klättringen inte gick att välja bort. Skulle de tvingas sluta 
uttryckte de flesta en förtvivlan och en osäkerhet inför vad de skulle göra istället och 
hur de skulle förändras som personer.  

 
” Jag är ju en klättrare vare sig jag vill eller inte, jag är ju 
beroende utav det. Jag skulle aldrig kunna sluta.” 
 
”Tänk om jag inte klättrade eller hade det som ett stort intresse, 
vad skulle jag vara då?[…] Jag skulle känna mig helt… 
mållös.” 

 
 
Kroppsuppfattning och ideal 
  
Det finns ett kroppsideal som de flesta verkar eftersträva inom klättringen. Det gäller 
att vara smal, lång och ha muskler på rätt ställen på framförallt överkroppen. Idealet 
handlar främst om kroppen som funktion, d.v.s. vad du kan göra med den, och det är 
inte lika viktigt hur den faktiskt ser ut.  

 
”Lång, inte för lång men gärna längre än medellängd för tjejer i 
alla fall och smal och absolut inga kraftiga muskler på 
underkroppen utan fokus på övre delen, typ armar, axlar och 
rygg. Det bara är så.” 
 

Ingen av intervjupersonerna tvekade över att det finns ideal, men att det kunde te sig 
lite olika. Några gav exempel på duktiga klättrare som var väldigt smala och tunna och 
andra nämnde duktiga klättrare som var större och mer muskulösa. Själva påstod de att 
de inte påverkades nämnvärt av idealet, men indirekt verkade de tro att om de skulle 
uppfylla idealet skulle de då även kanske kunna klättra bättre. 
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I intervjuerna framgick att kroppen har en stor betydelse inom klättringen, därför att 
den ska klara av mycket, då det gäller att vara både stark och smidig. Kroppens viktiga 
funktion innebar för intervjupersonerna att de måste undvika skador och ta hand om 
den genom att äta rätt för att orka. Många värdesatte dock en lätt kropp, för att man 
behöver kunna orka dra upp sin egen vikt. Fixeringen vid att hålla sig smal för att väga 
mindre nämndes av vissa som en självklarhet, medan andra tog upp det som ett 
problem, och då mestadels problem för andra och inte en själv. Man trodde att det var 
värst för tjejer som kände sig mer pressade att inte lägga på sig vikt, men att även killar 
var kroppsfixerade. Några nämnde att de tidigare haft problem med ätstörningar och 
kroppsideal, men att de nu kunde koncentrera sig på något som de tycker var roligt och 
därmed fick lättare att hantera självbilden. 

 
”Kroppsideal hade jag problem med innan jag började klättra. 
På ett sätt tycker jag att mitt förhållande till kroppen har blivit 
mycket mycket bättre. […] För jag har nånting som fokus som 
jag tycker är kul att göra.”  

 
I fråga om förutsättningar konstaterades att män i allmänhet är starkare och har lite 
lättare att bygga muskler än vad kvinnor har. För att kompensera att de inte alltid är lika 
starka, ansåg intervjupersonerna att kvinnor ofta är bättre på att använda teknik när de 
klättrar. Det var inte bara styrka som togs upp utan även längd, där vissa möjligtvis 
kunde ha en fördel av att de var längre. Samtidigt som intervjupersonerna framhävde att 
varje individ har sina fördelar oavsett kön, så verkade det självklart för alla att killar är 
starkare och därmed får lättare att klättra. 

 
 ”Killar är ju starkare, så där har de en klar fördel.” 

 
Men det finns även många killar och tjejer som ligger på samma nivå och flera 
deltagare talade om starka tjejer som klättrade bättre än många killar. En intervjuperson 
såg positivt på möjligheten att bli bra, även om förutsättningarna är olika. 

 
”Det anatomiska är ju att killarna har större muskler, men jag 
ser ingen begränsning att tjejer inte kan bli lika bra, men det 
tar kanske lite längre tid.” 

 
När man håller på med klättring omformas kroppen efter ett tag och blir mer vältränad. 
Några hade fått reaktioner och kommentarer från andra, både de som klättrar och som 
inte klättrar, som ansåg det okvinnligt att vara muskulös. De hade inte, i samma 
utsträckning, hört dessa kommentarer om killar, utan då ansågs det mer accepterat och 
självklart att vara muskulös. En intervjuperson menade att det med klättring inte finns 
någon risk för att bli alltför muskulös, men en annan intervjuperson menade att det var 
vanligt med klättertjejer som hade mycket muskler.  
 
Intervjupersonerna tycktes i nuläget vara ganska nöjda med sina kroppar, men nästan 
alla skulle kunna tänka sig att bli längre, smalare, eller starkare om det vore möjligt. 
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”Det finns ju alltid några gram fett till som ska bort eller 
hundra gram eller tusen gram. Det finns ju alltid saker man 
borde göra.” 

 
Som tidigare nämnts var det viktigt för de flesta att prestera, men om det innebar att 
man måste bli mer muskulös, tvekade många. De var inte beredda att se för muskulösa 
ut, även om det skulle betyda att de kunde klättra hårdare leder eller problem. 

 
”Jag skulle inte vilja ha så mycket muskler så att man ser ut på 
gränsen till bodybuilder eller nånting […]Men om det skulle 
vara så, för att jag skulle kunna klättra 9a+, måste se ut som 
en bodybuilder skulle jag tacka nej.”  

 
De flesta menade att det var möjligt att vara muskulös och feminin samtidigt, men bara 
till en viss gräns. Denna gräns berodde lite på vad man menade med feminin och 
muskulös. Hälften av intervjupersonerna gav en liknande bild av den feminina kvinnan 
som media ger, medan några gav motexempel på det genom att se femininiteten som 
något mer än bara utseende. Genomgående för nästan alla intervjupersoner är att de tror 
att allmänheten ser en vältränad kvinnas kropp som oattraktiv om den är för grov, men 
att uppfattningen om vad som är vältränad är subjektiv. En del trodde på att normen 
höll på att ändras och att mer muskler nuförtiden var accepterat, men att vara smal 
fortfarande är av betydelse.  
 

”Om man tänker på de här duktiga bodybuilderdamerna så ser 
jag inte att de är så feminina. De är mera manliga. Det finns ju 
en gräns för hur muskulös man kan vara tror jag, när det inte 
blir så snyggt längre.” 

 
 

D i s k u s s i o n 
 
Syftet med studien var att ur ett genusperspektiv skapa förståelse för klättrande 
kvinnors syn på prestation, identitet och kroppsuppfattning. Ser man till resultatet visar 
det att prestation är viktigt för intervjupersonerna. De ville gärna ha mål med sin 
klättring och bli ännu bättre, och att prestera var även motiverande. Enligt Koivulas 
(1999b) studie kring män och kvinnors motivation till idrott, så är kvinnor mer 
intresserade av vikt, utseende och socialt umgänge än vad män är. Det är ett liknande 
resultat som i denna studie med tanke på att det sociala runtomkring gjorde att många 
upplevde klättringen som rolig. Många upplevde att även gemenskapen var 
motiverande till att fortsätta klättra. Dessutom var det viktigt för flera att vänner var 
närvarande för att de skulle kunna klättra efter bästa förmåga. 
 
Även om det sociala tas upp som en viktig faktor, så tycks prestationsinriktningen vara 
minst lika viktig. Deltagarnas motivation liknar då mer männens motivation i Koivulas 
studie (1999b), i och med att man är mån om att bli skickligare, prestera mer och 
utvecklas. Flera av deltagarna uttryckte en klar motivation till att tävla, så 
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tävlingsinstinkt tycks inte enbart råda bland män. Detta kan enligt Koivula (1999a) 
förklaras av att man blir mer prestations- och tävlingsinriktad ju mer tid man lägger ner 
på en idrott, vilket alla deltagare tycktes göra.  
 
När man håller på med klättring är det enligt deltagarna oundvikligt att inte jämföra sina 
prestationer med andras. Även om det kan vara inspirerande att se andra klättra, måste 
man först och främst tro på sin egen förmåga och möjligheter. Tror man inte på sig själv 
så är det mycket svårare att ta för sig i samma utsträckning, speciellt påtagligt blir det i 
en miljö som ett inomhusgym, där nog många jämför sig med andra. Detta får stöd av 
Young (2000) som hävdar att tjejer ofta inte presterar lika bra som de skulle kunna bara 
för att de underskattar sin förmåga. Flertalet av intervjupersonerna verkade ha fått bättre 
självförtroende ju längre tid de hade klättrat, men det var fortfarande situationer där de 
tvivlade på sin klättring. Några intervjupersoner menade att förutsättningarna för 
klättringen ändrades beroende på om man trodde på sin förmåga eller inte. Om man inte 
tror att man ska kunna ta nästa grepp, så fullföljer man inte rörelsen helt, vilket enligt 
Young (2000) gör att man kanske inte heller klarar det. Det kanske redan dåliga 
självförtroendet riskerar att byggas på och man tror kanske ännu mindre på sin förmåga 
vid nästa försök och utnyttjar inte hela sin kapacitet.  
 
Intervjupersonerna menade att förutsättningarna för klättringen berodde mer på individ 
än på kön. Men generellt sett så sågs män vara starkare än kvinnor. Det viktiga kanske 
inte är huruvida förutsättningarna är olika eller inte, utan om människor tror att de är 
det. Om kvinnor har en bestämd uppfattning om att män är starkare kanske de inte 
tillåter sig själva att konkurrera i samma utsträckning som de skulle kunna. Fagrell 
(2000) menar att flickor lär sig redan när de är små att pojkar oftast är duktigare i flera 
idrotter och flickor kan bära med sig denna vetskap även när de blir äldre. Det är 
tänkbart att intervjupersonerna hade den erfarenheten med sig från att de var små och 
fortfarande såg killar som överlägsna. Flertalet av intervjupersonerna poängterade dock 
att kvinnor var bättre på att använda teknik som kompensation för styrka, vilket talar för 
en inte alltför negativ syn på möjligheterna till att bli bättre. 
 
Även om många av intervjupersonerna identifierade sig som klättrare, så uppstod en 
tveksamheten för att de trodde att stereotypen av en klättrare allmänt anses vara en man, 
vilket även somliga klättrare verkar anse. Beskrivningen får stöd av Lantz och 
Schroeder (1999), som kommit fram till att idrottslig identifikation anses vara 
sammanställd med maskulinitet och inte femininitet, vilket kan försvåra förståelsen för 
att kvinnor identifierar sig som idrottare.  
 
Intervjupersonerna hade fått kommentarer eller hade blivit bemötta på ett visst sätt för 
att de är kvinnor. Det kan även bero på de könsstereotypa uppfattningar och 
förväntningar vi har på respektive kön (jfr. Eagly, 1987). Ser man till sociala roller, så 
passar de egenskaper som en idrottare förväntas ha bättre ihop med de förväntningar vi 
har på män. De förväntas vara mer agentic, d.v.s. målinriktade och självständiga, vilket 
är egenskaper som värdesätts hos en idrottare (Eagly, 1987). Kvinnor ska vara mer 
sympatiska, bry sig om andra, och visa sig svaga, vilket inte alls överensstämmer med 
de egenskaper som en idrottare bör ha (Theberge, 1994). Men som Koivula (1999a) 
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menar är det olika från individ till individ hur mycket man ser till förväntningar, och 
hon poängterar att man ser skillnaderna mellan könen som större än skillnaderna inom 
respektive kön. Därav kan man ha samma förväntningar på kvinnor som idrottar som på 
kvinnor som inte idrottar och inte se skillnader mellan kvinnor. 
 
Alla deltagare var fullt medvetna om det kroppsideal som råder inom klättringen, det 
gäller att vara smal och ha muskler på rätt ställen på överkroppen. Idealet handlade om 
kroppen som funktion och deltagarna tycktes tro att om man bara uppfyllde idealet så 
skulle man även kunna klättra bättre. Majoriteten av intervjupersonerna påstod att de 
inte påverkades av idealet, men flera hade en vilja att bli starkare, smalare eller längre, 
vilket kan ses som en anpassning efter idealet. Många såg även nackdelar med 
kroppsfokuseringen, somliga deltagare ansåg det vara en stor press speciellt för tjejer att 
hålla sig smala. Detta får stöd av Koivula (1999a) som menar att det är en påfrestning 
för idrottande kvinnor att vara smala samtidigt som de måste vara starka.  
 
Vissa intervjupersoner hade fått kommentarer av andra som ansåg det okvinnligt med 
muskler. Messner och Dworkin (2002) menar att en övervägande del kvinnor har en 
uppfattning om hur mycket muskler kvinnor kan ha innan det blir oattraktivt. Även 
deltagarna ansåg att det fanns en gräns för när den vältränade kvinnliga kroppen 
övergick till att bli okvinnlig. Trots att det var viktigt för intervjupersonerna att lyckas 
inom klättringen kunde de för den skull inte tänka sig att bli alltför muskulösa. Detta 
synsätt återspeglas även i Dworkins (2001) studie med tyngdlyftare, vilka inte ville 
prestera maximalt p.g.a. rädslan att se maskulina och för grova ut. Om 
intervjupersonerna hämmade sin träning med anledning av att inte bli för grova kanske 
de inte blir så bra som de skulle kunna bli. Mer troligt verkar vara att man, som 
intervjupersonerna själva nämnde, anser det accepterat att vara vältränad till en viss 
gräns, och därefter så kan en tvekan uppstå till att bli mer muskulös.  
 
Huruvida femininitet och byggandet av en kropp vars funktion ska vara stark och 
uthållig skulle kunna bibringa en konflikt är en fråga som måste anses viktig. Om man 
ser till konsekvenserna så skulle en negativ bild av den kvinnligt muskulösa kroppen ge 
en signal om att det inte är acceptabelt att bygga muskler om man samtidigt vill vara 
kvinnlig. Detta skulle eventuellt innebära att idrottande kvinnor tvingas att välja att 
antingen bli starkare eller fortfarande vara kvinnliga genom att inte bygga mer muskler 
(jfr. Dworkins, 2001).  
 
De flesta tidigare studier kring klättring har enligt Calleberg (2003) varit kvantitativa 
och i stort sett handlat om vilka egenskaper klättrare har och varför man tar risker och 
gillar äventyr. Calleberg (2003) har dock gjort en kvalitativ studie om klättrares 
motivation till att klättra. Samstämmigheten med resultatet i den studien är god då 
klättringen var betydelsefull även för dessa klättrare, och flera identifierade sig som 
klättrare. Men i Callebergs (2003) studie var det fler som i första hand identifierade sig 
som klättrare än något annat. Skillnaden mot föreliggande studie kan bero på att även 
män och professionella klättrare intervjuades och de sistnämnda la antagligen ner ännu 
mer tid på klättring än klättrarna i föreliggande studie. Även det sociala inom 
klättringen ansågs vara av vikt och att det var viktigt även för de intervjupersonerna att 
känna tillit till sin klätterpartner. Calleberg (2003) har däremot inte nämnt något om 
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könsskillnader, vilket gör det svårare att skilja mellan vad kvinnorna respektive männen 
i studien ansåg. Feher, Meyers och Skelly (1998) har gjort en kvantitativ studie, vilken 
visar på att några tydliga skillnader mellan klättrande kvinnor och klättrande män inte 
förekommer. Möjligtvis, menar Feher et al. (1998), skulle kvinnor vara mer påverkbara 
av sinnesstämning och orosmoment när de klättrar. I denna studie upplever de flesta 
deltagare att de till en viss del påverkas av sinnesstämningen. En majoritet av 
intervjupersonerna menar att de själva och andra tjejer påverkas mer av rädsla än vad 
killar gör. För att riktigt visa samstämmigheten med denna studie så hade killar även 
behövts intervjuas. 
 
Genusperspektiv är komplext och omdiskuterat, och studier handlar ofta om kvinnor 
och deras perspektiv (Hall, 2002). Ett annat perspektiv vore att se hur det maskulina 
avviker från det feminina, istället för att som alltid, se det som att det är det feminina 
som avviker (Hall, 2002). Även i denna studie har jag valt att se ur kvinnornas 
perspektiv. För att få ett bredare perspektiv skulle även män ha intervjuats, men då 
intervjupersonerna enbart är kvinnor var tanken med uppsatsen att se det ur deras 
perspektiv och att de inte behöver kategoriseras utifrån någon feminin-maskulin skala.  
Genom att ana en konflikt mellan det feminina och en muskulös kropp kan normer och 
ideal förstärkas. Även om resultatet kan tyckas stödja normer och ideal, så ska studien 
inte ses som ett försök att bibehålla dessa. Den ska snarare ses som ett försök att 
upplysa om hur kvinnor upplever och förhåller sig till normer och ideal. 
 
Intervjuerna ägde rum under vinterhalvåret då det är innesäsong för klättring. Det var 
märkbart att flertalet av intervjupersonerna hellre ville klättra utomhus, och inte var lika 
aktiva under vintern. Detta kan möjligen ha påverkat hur de för stunden såg på 
klättringen. Förutom tidpunkten för intervjun är det viktigt att se till tänkbara 
intervjuareffekter, då jag som intervjuade är aktiv klättrare och därmed har en 
förförståelse för klättring. Det kan tänkas vara positivt då intervjupersonerna kunde tala 
fritt med vetskapen att jag var insatt i begrepp och i hur klättring fungerar. Det som 
talar emot min förförståelse är att jag kan ha varit för fokuserad på vissa delar och 
mindre uppmärksam på andra delar i intervjun och att vi tack vare samma intresse 
lämnade vissa saker outtalade. Intervjuguiden var utformad av mig, då ingen tidigare 
studie hade behandlat ämnet. Möjligtvis påverkade min förförståelse även 
formuleringen och valet av frågorna i intervjuguiden, vilket kan vara en fördel då 
intervjun inte behövde behandla klättring i allmänhet utan kunde fokusera på individen 
istället.  
  
Rothbart och Lewis (1988) citerar en anonym klättrare: ”There are no good women 
climbers. Women climbers either aren’t good climbers or they aren’t real women” (sid. 
861). Detta citat kan tänkas sammanfatta problematiken kring idrott och kvinnor. 
Förhoppningsvis har attityden gentemot kvinnliga klättrare blivit bättre nu än den 
kanske var för några år sedan, vilket kan bero på att fler och fler kvinnor visar sig 
duktiga. Om inte annat så visar denna studie att kvinnliga klättrare – liksom manliga – 
är prestationsbenägna och tar sin klättring på allvar. Detta leder eventuellt till att de får 
ett seriösare bemötande av andra. Larsson (2001) menar att en kvinna helst ska bete sig 
som en man, för att av andra tas för en riktig och seriös idrottare.  
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Denna studie kan förhoppningsvis öka förståelsen för klättrande kvinnor, då ingen 
annan kvalitativ eller kvantitativ studie har från kvinnors perspektiv berört samma 
ämne. Då det inte är lika många kvinnliga utövare inom klättringen som manliga 
(Riksidrottsförbundet, 2003) kan det vara av intresse för klätterklubbar att veta hur 
tjejer upplever klättring för att få fler att börja och fortsätta klättra. Deltagarna ägnar 
mycket tid åt klättring och därför kan det vara av intresse för närstående att få förståelse 
för deltagarnas entusiasm för denna aktivitet.  
 
Klättring tycks inte vara någon typisk ”manlig” idrott då deltagarna verkar känna att de 
passar in. Men som Larsson (2003) menar ska tjejer inte ska behöva anpassa sig efter 
idrotten, de ska kunna delta på sitt sätt. Som man ser i resultatet kan man dra slutsatsen 
att klättringen är för många av deltagarna mycket betydelsefullt. Klättringen påverkar 
dem både fysiskt, i och med att kroppen omformas, men även mentalt. Inom klättringen 
har de många vänner, de känner en gemenskap och klättringen blir även en del av deras 
identitet. I och med att klättringen är en så stor del av livet för deltagarna är det viktigt 
att de får delta på sina villkor och att de inte alltid behöver jämföras med männen, som 
en intervjuperson uttryckte:  

 
”Det är ganska skönt att klättra med bara tjejer ibland kan jag 
säga, för att då kan man slippa den här jämförelsen, det känns 
lite som man alltid jämför sig med manliga klättrare. Då kan 
man få bilda sig en egen norm ett tag.” 
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