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Tjejer som skatar, vår tids 
rebeller 

Identitetsskapande genom särorganisering inom en subkultur  

Marcus Gaude & Béatrice Hallman 

Sammanfattning 

Med denna uppsats har vi intentionen att utveckla kunskap om hur tjejer skapar sin identitet genom 
skateboard som subkultur samt genom särorganisering. Sprungen ur feministisk historia kommer 
idén gällande att kvinnor behöver en privat sfär för att kunna växa som individer. Vi har intentionen 
att undersöka hur tjejer upplever skapandet av sin skateboardidentitet i en manligt dominerad miljö 
och hur särorganisering fungerar för dem. Vi har använt sex kvalitativa intervjuer. Resultatet av 
denna studie indikerar att tjejer skapar sin identitet genom kollektiv identitet och att särorganisering i 
sig inte är tillräckligt för att tillhandahålla det de behöver gällande sitt identitetsskapande. 

Nyckelord/ 

Skate, skateboard, särorganisering, identitet, kön, kvinnor, sport 

Abstract 
With this essay we have the intention to develop knowledge about how girls are creating an identity 
through a subculture as the Skateboard community and through separate organization. Rising from 
the feministic history is the idea that women require a private sphere to be able to grow as 
individuals. We have the intention to research how the girls are experiencing the growth into an 
identity as a skateboarder in a male dominant arena and how the separate organization works for 
them. We have used a qualitative way of interviewing and the amount of interviews was six. The 
result of this study indicates that the girls are creating their identity through a collective identity and 
the separate organization is not enough to provide for their needs of mark of identification. 
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1. Inledning 
 

Valet av ämne gällande denna uppsats härrör från ett genuint intresse gällande skateboardkulturen då en 
av författaren själv är skateboardåkare och haft stort inflytande på skateboardkulturen i Stockholm då hon 
bidragit till förverkligandet av ett flertal skateparker i staden med omnejd. Redan innan den processen av 
skateparkskonstruktioner och möjliggörandet av fler utomhusskateytor har hon medverkat och varit 
ansvarig gällande tjejskatekvällar och tjejcamp på Fryshuset då hon arbetade där. Under hennes 
anställning på Fryshuset väcktes ett intresse för vilken betydelse särorganisering har för tjejers 
möjligheter till ökad delaktighet och hur identitetsskapandet sker. Tankarna kom då det sedan tidigare 
funnits tjejskatekvällar på Fryshuset men dessa tagits bort då intresset inte var överhängande och tjejerna 
uteblev. Under åren som gick så växte ett behov fram och i dag svämmar det över av tjejer i olika åldrar 
denna enda kväll i veckan. Den andre författaren i denna uppsats har ett gediget förflutet inom idrotts och 
sportkulturen inom manligt könsmärkta sporter. Här väcktes ett gemensamt intresse för att undersöka 
särorganisering och hur tjejernas identitetsskapande sker inom den specifika subkultur som skateboard 
utgör.  
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2. Bakgrund 
 

Brädåkning är något som funnits sedan århundraden tillbaka och härstammar från den polynesiska 
övärlden. Skateboarden tar sitt ursprung från vågsurfingen och sågs börja rulla i Kalifornien någon gång 
under 1940-talet till 1960-talet (Bäckström, 2005). 
 
I Sverige började de första skateboardåkarna skönjas under slutet av 1970-talet. Skateboarden sågs då 
som en fluga och många trodde att den skulle komma att försvinna (a.a.). Fram till idag har skateboarden 
överlevt och fler generationer av skateboardåkare har funnit sin väg till brädkulturen. Idag är det vanligt 
förekommande att föräldrar med barn som vistas i de olika skateboardfaciliteterna som växt fram i 
Stockholm med omnejd. (a.a.) 
 
Vi kommer i vår uppsats att fokusera på den skateboardkultur som finns i dags dato i Sverige och 
Stockholm. Precis som Bäckström (2005) skriver så är än idag flertalet skateboardåkare av manligt kön.  
 
Under 1960-talet och inom den feministiska kvinnorörelsen växte det fram en övertygelse om att det är 
viktigt med särorganisering med bara kvinnor utan mäns inblandning. Detta för att stärka och organisera 
kvinnor. Kvinnor organiserar sig i dag i allt högre grad, det kan vara utifrån sexuell läggning, religiösa 
skäl, utifrån nationell/etnisk tillhörighet eller som minoritet. En viktig drivkraft för kvinnor att 
särorganisera sig har varit en önskan om att ge utrymme för vänskapsrelationer och solidaritet med andra 
kvinnor med syfte att stärka kvinnor som grupp.  I denna form av organisering så finns det en grundtanke 
om att det finns en källa till kraft i det universella systerskapet (Gemzöe, 2008). En utredning av 
regeringen (SOU 2004:59) visar på behovet av att särorganisera. Särorganisering sker då som stärkande 
åtgärd till kvinnors jämställdhetsarbete. Denna uppsats syftar till att undersöka hur utrymmet som skapas 
genom särorganisering påverkar identitetsskapandet för deltagarna inom tjejskate. Vi har för avsikt att 
undersöka särorganisering, dess effekter och tjejernas upplevelse. Intentionen är att förstå om tjejerna 
uppfattar denna insats och skapa kunskap om identitetsskapande i relation till skateboardåkning. 
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3. Teori 
 

Forskningsfrågan vi vill undersöka med vår studie handlar om tjejers upplevelse och identitetsskapande i 
relation till skateboardåkande och särorganisering vilket gör att studien berör identitet och kön. Vår studie 
utgår från en social konstruktionistisk syn på identitet och kön, vilket betyder att de är skapade i motsats 
till något som bara finns, och att identitet och genus konstrueras i sociala och kulturella sammanhang, 
vilket kommer att teoretiskt fördjupas nedan. Vi förstår och behandlar dessa som konstruerade genom 
sociala meningsskapande praktiker i relation till andra, och i relation till den kulturella kontexten där 
individen är aktiv i skapandet av denna. En av de praktiker som påverkar meningsskapandet är 
särorganisering. Begreppen identitet, könsroller, normer, genus och särorganisering har sedan länge 
behandlats i forskning och kan beskrivas eller förklaras med en mängd olika aspekter. För att klargöra 
vad vi menar med begreppen och ur vilka perspektiv vi avser att studera det empiriska materialet kommer 
vi kort redogöra för olika sätt att se på begreppen samt att tydliggöra hur vi definierar dem i vår uppsats.  
 

3.1 Social konstruktionism 
 

När vi pratar i allmänna ordalag om social konstruktionism utgår vi från ett övergripande och samlat 
perspektiv av flera olika genrer i samhällsvetenskaperna (Burr, 2003). Några utav de grundläggande 
strukturer som däremot finns inom social konstruktionismen är att den tar en kritisk ståndpunkt till det 
som tas för givet, att det rör historiska och kulturella särdrag, att kunskap upprätthålls genom sociala 
processer och att kunskap samt sociala åtgärder hör ihop. Detta innebär att mänskligheten konstruerar sin 
verklighet i socialt samröre med varandra och framför allt genom språket (a.a.).  
 

3.2 Genus 
 

Världen över gynnar de flesta genusordningar män och missgynnar kvinnor. Det innebär att genusfrågor 
rör i lika stor utsträckning både kvinnor och män. Ojämlikheten mellan könen varierar gradvis från plats 
till plats beroende på var i samhället vi befinner oss. Den ojämlika fördelningen mellan män och kvinnor 
från exempelvis politiken går igen i affärslivet. Fler män än kvinnor är representerade i olika 
toppositioner i samhället i nästan samtliga länder i världen. Män innehar 98 % av de ledande 
positionerna. Kvinnorna befinner sig lägre ner i hierarkin och arbetar främst inom serviceyrken skriver 
Connell (2009). En annan typ av arbete som ligger bakom den avlönade arbetsstyrkan är det oavlönade 
hem- och omsorgsarbetet vilket till största delen utförs av kvinnor. De sociala relationer mellan man och 
kvinna som undersöks i genusforskning gäller även begreppen man och kvinna. Forskning tar även upp 
de föreställningar som samhället och organisationer har om kvinnligt och manligt (Wahl, Holgersson, 
Höök & Linghag, 2011). De kulturella uppfattningar som finns gällande kön och könsolikheter utforskas 
också för att få reda på hur de uttrycks och skapas. Inom genusforskningen finns en förståelse av kultur 
som något som ständigt skapas. Inom nästan all genusforskning finns uppfattningen om att människan 
skapar och konstruerar det som vi bedömer vara manligt och kvinnligt skriver Wahl et al. (2011). Inom 
dagens genusforskning fokuseras inte på hur de sociala skillnaderna mellan män och kvinnor uppkommit 
utan istället ligger fokus på varför könsordningen återskapas samt hur den återskapas. Oavsett om 
begreppet kön eller genus används inom forskningen så råder konsensus kring ett synsätt att kön är 
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kulturellt, socialt konstruerat och därmed föränderligt (a.a.,). Kön är däremot inte den enda 
maktordningen som skapas utan att konstruktionerna av kön sammanvävs med olika maktordningar. 
Wahl et. al (2011) menar därför att intersektionalitet gällande vad som utgör normen eller vad som 
uppfattas som avvikande. Detta är sammanfogat med och används på kön, sexualitet, klass, nationalitet, 
ålder, etnicitet etcetera och är i olika kombinationer sammanvävt med maktrelationer på ett eller annat 
sätt (a.a.). 
 

3.3 Genusidentitet 
 

Vare sig manlighet eller kvinnlighet är något som vi kan ta för givet skapat av naturen utan är 
konstruerade (Connell, 2009). Samtidigt ska vi inte tro att dessa fenomen är påtvingade utifrån sociala 
normer eller tvång från auktoriteter. Personer skapar sig själva som feminina eller maskulina. Genom 
våra ageranden i vardagen intar eller förhåller vi oss till den plats vi är tilldelade och därmed är vi 
medskapare av genusordningen. Många av oss gör detta frivilligt och genuspolariseringen kan även vara 
något som uppskattas skriver Connell. Samtidigt är det vanligt med otydligheter inom genusordningen. 
Både feminina män och maskulina kvinnor förekommer. Dessa mönster av olika tillfälliga och 
motstridiga genusidentiteter kan ibland benämnas med termer som exempelvis butchig, fjollig och/eller 
queer. Psykologisk forskning har kommit fram till att de flesta av mänskligheten kombinerar både 
feminina och maskulina personlighetsdrag omväxlande samt i olika proportioner. Konstruktionen av 
könsidentiteter kan se olika ut men kan även skapa förvirring. Exempelvis en man iscensätter en kvinna 
utan att ha en kvinnlig kropp och då bryter mot en norm (Hammarén & Johansson, 2009). När denna man 
bryter mot normen och gör en könsöverträdelse utsätter han sig för risk för fördömanden, exkludering, 
andra sorters bestraffning och även möjligtvis död. Här förskjuts könsnormerna vilket skapar förvirring 
med avståndstagande som resultat. Genom att iscensätta rätt kön, att kropp, kön sexualitet/begär 
överensstämmer det med det som uppfattas som manligt något som görs av män och det som uppfattas 
som kvinnligt görs av kvinnor och en förväntan om en heterosexualitet hamnar vi inom vad Butler 
benämner som en heterosexuell matris (Butler, 2007). För att framstå som naturligt måste könet 
kontinuerligt reproduceras och hänvisas till antingen manligt eller kvinnligt. Det finns ingen 
genusbestämd identitet utan den är konstruerad genom upprepade, återkommande iscensättningar (Butler, 
2007). Detta innebär dock inte att konstruktionen av kön och upphävandet av detta är lätt att göra. De 
polariserade könsplaceringarna med en förväntan om heterosexualitet som styr mänsklighetens agerande 
och förväntningar är inte lätta att ta sig förbi. Enskilda individer kan dock utöva könsöverskridande 
handlingar och därmed medverka till att en uppluckring sker (a.a.). Detta leder dock inte till att hela den 
polariserade könsordningen därmed upphävs.  
 

3.4 Identitet 
 
Det finns mycket skrivet om identitet och infallsvinklarna är många, vi gör därför inga anspråk på att 
täcka alla teorier. Tanken är att ge en enkel karta över olika teoretiska infallsvinklar och perspektiv. En 
genomgång kommer därför att göras av de begrepp som vi anser relevanta för vår studie. Hammarén & 
Johansson (2009) lyfter identitetsbegreppets komplexitet genom att belysa några centrala perspektiv. De 
talar om identitet som utveckling, som social roll och process, som livsstil, och som kollektiv identitet. 
Nedan följer en redogörelse av dessa som kommer att fungera som vårt teoretiska ramverk av hur vi 
förstår och använder begreppet. 
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3.4.1 Identitet och utveckling 

 
Enligt Hammarén & Johansson (2009) fanns det inom den tidiga forskningen om identitet en förståelse 
att identitet och utveckling handlade om en form av mognadsprocess där identiteten utvecklades i takt 
med den kognitiva förmågan och känslolivet från barndom till vuxenliv. Inom Eriksons psykoanalytiska 
teori som utgör steg på en slags utvecklingstrappa är uppmärksamheten riktad mot inre processer och det 
som kallas för psykologisk mognad. Det centrala i utvecklingen sker här genom att individen stegvis blir 
mogen och kompetent genom att klara av ett antal utvecklingspsykologiska utmaningar. Eriksons teori 
lyfter en identitets- och roll förvirring, som han menar handlar om att man experimenterar med olika 
roller för att till slut hitta fram till sin identitet. Hammarén & Johansson (2009) menar att 
utvecklingspsykologiska teorier om identitet innehåller bestämda utsagor kring mognad, sexualitet och 
vad som är en ”bra utveckling”. De menar att teorierna bygger på en normalitet kring rätt och fel vilket i 
dagens samhälle blir problematiskt i diskussionen kring genus, familj och jämställdhet då det normala i 
teorierna blir heterosexuell kärlek. Normal utveckling blir då enligt denna teori avsett för individer som 
uppfyller de samhälleliga kraven i vuxenlivet som förutsätter arbete, relationer, familj och socialt liv. De 
individer som inte uppnår en stabil identitet enligt denna norm betraktas då som avvikande. Betoningen 
här ligger i en utvecklingslinje som beskriver och gäller alla, oavsett kön, klass, etnicitet eller andra 
sociala tillhörigheter. 
 
3.4.2 Identitet som social roll och process 

 

En annan infallsvinkel av identitet kan enligt Hammarén & Johansson (2009) handla om sociala 
identiteter, där identitet skapas genom motsatsförhållanden, det vill säga hur olika klädstilar t.ex. kan 
utgöra exempel på symboliska markörer som skapar skillnader för att de skiljer sig från varandra. I 
förhållande till det första perspektivet på identitet refererar identitet här istället till sociala strukturer, 
institutioner och positioner som ger individen en plats i samhället. Utifrån detta perspektiv så är inte 
identitet något vi föds med, utan här lyfts istället hur identiteten formas genom skillnader av det som 
framträder, där uttryck av likhet och skillnad skapas både symboliskt genom diskurser och socialt genom 
inkludering eller exkludering, vilket påverkas och förändras på basis av t.ex. sociala, kulturella, historiska 
och ekonomiska faktorer. Individen är enligt detta perspektiv alltså inte helt styrd och förutbestämd av 
dessa faktorer utan snarare aktivt i sitt identitetsskapande. Av detta kan då identitet enligt Hammarén & 
Johansson förstås som en effekt av makt som skapar en uppdelning eller en över- och underordning. 
Identitet tolkas här genom olikheter och människan förstår sig själv genom att definiera vad eller vem 
hon inte är när något framträder som en skillnad. Kategorin kvinna existerar t.ex. i och genom kategorin 
man och vice versa. Hammarén & Johansson (2009) menar att den sociala identiteten kan liknas med 
Goffmans rollbegrepp som bygger på teorier om socialt samspel och tänkande där han liknar samhället 
vid en teater där människor sedan spelar olika roller. Där rollen bestämmer ramar för individens 
handlingsmöjligheter och gör att individen blir tvungen att anpassa sig till hur rollen är skriven, vilket då 
formar och definierar identiteten. Enligt denna teori skapar den roll vi går in i en social position, t.ex. 
poliser, föräldrar eller brottslingar. Hammarén & Johansson (2009)  menar dock att i och med 
samhällsutvecklingen av ett mer komplext samhälle med mer flytande roller så har rollteorin förlorat sin 
användbarhet och giltighet och refererar istället till Berger (1974) som övergav roll -begreppet till förmån 
för ett identitetsbegrepp men en förståelse av identitet utifrån industrisamhällets stereotypiska 
beskrivningar och kategoriseringar av klara avgränsningar mellan män och kvinnor, arbetare och 
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tjänstemän och ungdomar och vuxna. Enligt Berger (i Hammarén & Johansson, 2009) kategoriseras 
identitet av olika drag och att identitet inte längre kan ses som entydigt utifrån släktband, klass, etnicitet 
eller kön då nya förutsättningar för identitetsskapande har utvecklats i dagens samhälle. Individen måste 
istället själv utveckla sin identitet vilket innebär att det finns ett relativt stort spelrum för identitetsarbete. 
Ett av dessa drag kallar Berger för Differentiering vilket handlar om att individer i dagens samhälle 
förflyttar sig mellan olika sociala miljöer och använder sig av olika identifikationer för att skapa sin 
identitet. Detta menar han bidrar till en komplex och mångfacetterad identitet då individen inte längre är 
bunden till tidigare stabila identiteter som t.ex. manlig identitet i relation till arbete, eller att kvinnor 
formulerar sin identitet i relation till barn och hem. Ett annat drag som blir viktigt enligt Berger är 
reflexivet som handlar om hur individen idag måste ta ställning och använda sig av dagens stora flöde av 
ny kunskap, nya perspektiv och nya förhållningsätt, vilket påverkar vilka val individen gör vid hur man 
ska hantera olika problem eller situationer. Ett annat drag som påverkar identitetsskapandet är det Berger 
kallar för Individuation. Individen menar Berger ställer sig frågan om mening och vad tillhörighet kan ge 
och om alternativa sätt att utforma kollektiv gemenskap vilket han menar medför en stark laddning av 
jaget, där individen ställer sig frågan ”vad kan detta ge mig” och skapar på så sätt et reflexivt 
förhållningsätt till det kollektiva. Detta lyfter även Giddens (i Hammarén & Johansson 2009) som menar 
att människor idag aktivt författar sina egna berättelser och ifrågasätter sociala, kulturella och materiella 
gränser vilket kan liknas vid ett reflexivt identitetsprojekt där individen kan välja sexualitet, kropp, yrke 
och liv. 
 
3.4.3 Identitet som livsstil och mode samt kollektiv identitet 

 

Hammarén och Johansson (2009) menar att identitet även kan ses som ett kulturellt fenomen, vilket tagit 
sig i uttryck i utsmyckning av kroppen. Genom olika klädstilar eller andra utsmyckningar så menar 
Hammarén och Johansson (2009) att det historiskt har utgjort en tydlig markör och en spegelbild av 
status och materiella framgångar. Dessa förhållanden har nu ändrats och blivit mer komplexa och svårare 
att läsa av och representerar istället tecken och utryck på människan identitet. Genom vad människor 
konsumerar och utifrån deras smak och stil blir det då möjligt att framställa sig själv som en person med 
social status även om detta kanske inte stämmer överens med de faktiska ekonomiska tillgångarna som 
individen har. Hammarén och Johansson (2009) menar även att genom att eftersträva det unika uttrycket 
för att definiera sin identitet blir individen också en del i kollektiva rörelser i tiden då den stil som en 
individ väljer berättar något om vilken livsstil och social tillhörighet som individen tillskriver sig till. 
Våra konsumtionsvanor och vår materiella verklighet sänder på så vis signaler till omvärlden om vilka vi 
är eller vilka vi vill vara. Ett annat perspektiv som de lyfter av identitet är den kollektiva identiteten som 
ofta bygger på en känsla av gemenskap och på ett likhetstänkande. Det som förenar oss menar de, är att vi 
har samma intressen, målsättningar och erfarenheter, och detta har en stor betydelse för hur vi ser på oss 
själva. Dessa kollektiva identiteter bygger på mentala föreställningar som gemenskap och likhet, vilket de 
menar kan få en stark inverkan på identiteten, så pass att den ibland kan överskugga andra identiteter. 
 
3.4.4 Kritik mot identitetsteorier 

 

Kritiken mot föreställningen om en stabil, homogen och centrerad identitet har främst kommit från 
genusforskare, kritiska psykologer eller kulturvetare och har handlat om de definitiva eller statiska 
gränserna som utvecklingslinjen förespråkar. Kritikerna menar att det gränserna mellan olika perioder i 
livet har blivit allt mer vagare och att gränserna mellan barndom, ungdomstid och vuxenliv har 
förändrats. Kläder, stil och andra estetiska uttrycksmedel som markörer för skiljelinjer mellan ålder eller 



12 
 

statusgrupper har luckrats upp och gränser mellan ung och vuxen har blivit alltmer plastiska och flexibel. 
Vuxna kan klä sig i ”tonårskläder” eller unga kan lyssna på musik från sjuttiotalet. Den successiva 
utveckling som stegvis uppnås inom utvecklingspsykologin med en stabil och relativ fast identitet menar 
Hammarén & Johansson (2009) påverkas starkt av sociala och kulturella faktorer, och handlar om en mer 
flexibelt förhållningsätt till fastställandet av en identitet och om gradvisa förändringar kring hur vi ser på 
stabilitet. Detta synsätt har enligt Hammarén & Johansson (2009) handlat om att detta endast passar in i 
medelklassens självuppfattning och idealisering av sig själv, vilket gör att det blir problematiskt när det 
appliceras på marginaliserade grupper som flyktingar, hemlösa eller handikappade. Mycket av 
resonemangen kring social, kulturell identitet handlar om skillnader. Detta menar Hammarén & 
Johansson som problematiskt då det ofta leder till stereotypiska och kategoriska uppdelningar, t.ex. 
manligt eller kvinnligt. Här lyfter de begreppet intersektionalitet som handlar om de över och 
underordning som finns inom kategorier som kan leda till ojämlikhet därför att de döljer eventuella 
skillnader inom kategorin och likhet mellan kategorierna. De menar att identitet i grunden handlar om 
gemenskap, emotionella laddningar och kollektiv tillhörighet och att identitet inte är en unik individuell 
egenskap, utan snarare något som säger en del om vilka identifikationer vi delar med andra människor. 
  
Ovan har beskrivits en rad olika sätt att se på identitet. I vår uppsats kommer vi använda identitet som 
social process och roll samt identitet som livsstil som teoretisk förståelse av begreppet identitet. De 
teoretiska perspektiv som nämnts ovan ger en förståelse om att identitetsskapande sker i interaktion med 
andra och det centrala som vi tar med oss av Hammarén & Johanssons perspektiv är den sociala process 
som detta utgör. Det reflexiva identitetsskapandet där individen formar sin identitet i kollektiva rörelser i 
tiden med alternativa utryck som Hammarén & Johansson beskriver stödjer en mer flexibelt 
förhållningsätt av identitetsskapande. Det reflexiva identitetsskapandet där individen själv är ansvarig för 
att aktivt skapa och utveckla sin identitet förstår vi utifrån att identiteten inte längre är given och 
förankrad i tidigare generationers livscykler eller platsens lokala och sociala förankring som tidigare då 
folk knöts samman för att de bodde på samma plats. I den sociala process grundas detta främst genom 
nära förhållanden genom människor som tycker om varandra. Detta perspektiv kommer att vara ledande i 
vår förståelse av tjejernas identitetsskapande. 
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4. Tidigare forskning 
 
Vår intention och vårt syfte med uppsatsen är att undersöka särorganisering inom skateboard. Vi behöver 
skapa oss en inramning av de olika ämnena och vad som har sagts. För att kvalificera våra 
forskningsfrågor har vi använt för oss relevant tidigare forskning. Det har bitvis varit svårt att hitta 
tidigare forskning specifikt för vårt ämnesområde och då har vi använt oss av forskning som är snarlik. 
Vi har även genom olika teoretiska perspektiv försökt belysa syfte och frågeställningar för att på detta 
sätt kunna få ett mer konkreta och korrekta svar i vår studie. 
 

4.1 Kvinnor inom idrott 
 
Olofsson (1989) menar att ”idrott som en aktivitet från början är skapad av män, för män” och att den 
svenska idrottsrörelsen dominerades av män när den växte fram. Hon beskriver hur idrotten kom att 
påverka kvinnors villkor genom att idrottsutövning för män ansågs bidra till den manliga könsidentitetens 
utveckling, där den starka atletiska kroppen blev en symbol för den manliga karaktären. Olofsson (1989) 
menar att detta har påverkat kvinnors deltagande inom idrott då de värderas efter en manlighets norm. 
Hon beskriver det sociala genussystemet i svensk idrottsrörelse, där kvinnor är underordnade männens 
makt och hur kvinnors underordning avspeglar sig i den lägre värderingen av kvinnors idrottsutövande. 
För att hantera denna verklighet har kvinnor därför tillämpat olika motstrategier genom att antigen utgå 
från en särart eller likhetsideologi som hon menar fungerar väl till att förstå kvinnors villkor inom 
idrotten. Begreppen likhet och särart tar sin utgångspunkt i en jämförelse mellan kvinnan och mannen, 
där mannen är normen, vilket kvinnan är lik eller olik. 
 

4.2 Könsidentitet 
 

Larsson (2001) lyfter vad könsidentitet har inneburit i svensk idrottsrörelse och vilka effekter det hela kan 
tänkas få för mäns och kvinnors, flickors och pojkar sätt att förstå sig själva. Larsson menar att begreppet 
jämställdhet mellan kvinnor och män har ökat starkt inom idrottsdiskursen sedan 70-talet och att 
könsidentitet blivit ett ofrånkomligt inslag inom idrotten och utifrån dessa skillnader mellan könen så 
skapas en självförståelse i förhållande till manlighet och kvinnlighet.  Larsson (1998) lyfter tjejer och 
killars olika villkor på idrottsarenan. Larsson menar att idrottsarenan främst är präglad av maskulina 
normer, vilket han menar påverkar hur tjejer och killar iscensätter feminina och maskulina genus inom 
idrotten, med ett särskilt fokus på hur sexualiteten påverkar detta. Föreställningen om sexualiteten blir då 
vägledande för hur ”riktiga” män och kvinnor förväntas uppträda vilket tar stöd i Butler (1999) 
heterosexuella matris som Butler menar fungerar som normativ utgångspunkt och förståelse av sin egen 
och andras (köns)identitet. Butler diskuterar begreppet ”heterosexuell matris” i sin bok ”Genustrubbel” 
och menar att när män och kvinnor ses som varandras motsatser och där begäret uttrycker könet fungerar 
det som en tvingande heterosexualitet. Begreppet syftar till att peka på att det som betecknas som manligt 
och kvinnligt endast blir begripligt när maskulinitet konstrueras kring den manliga kroppen och 
femininitet kring den kvinnliga.  
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4.3 Skateboardkulturen 
 
Bäckström (2005) undersökte, lärprocesser, identitet och meningsskapande inom de sociala och kulturella 
kontexterna skateboard och snowboard. I sin forskning sätter hon meningsskapande i relation till identitet 
och i sin forskning fick hon kunskap om hur skateboardåkares identitet kommunicerades genom 
symbolisk kommunikation, vilket har att göra med hur man genom symboler visar för andra vem man är 
genom språk, bilder, och med hjälp av kroppen. Hon betonar hur språkliga uttryck och hur namn på trick 
och förståelse om deras innebörd och utförande är av stor betydelse för brädåkare. Hon fick veta att det 
var viktigt med vilka kläder, brädor och skor som skatboardåkarna använde som utryck för deras 
skateidentitet. Hon insåg att flertalet av dem som åker skateboard är pojkar och män. Bäckströms 
forskning visar hur brädåkning konstrueras av det manliga könet som representerar majoriteten av de som 
åker skateboard. Bäckström (2009) fick kunskap att det inte uppfattas som ett feminint beteende att åka 
skateboard, få skrapsår och bli smutsig och menar att inom skateboard kulturen fungerar maskulinitet 
som norm. Hon insåg att skateboardåkning per definition genom estetiska praktiker samt 
överrepresentation av det manliga könet konstrueras som något maskulint, vilket hennes forskning visar 
påverkar hur en skatbordåkare gestaltas inom media och hur skatestil som norm skapas genom speciella 
varumärken av hur och vad som anses som normalt och eftertraktansvärt. 
 
Bäckström skriver om makten över tillträde och användande av skateparker. Hon menar att nybörjare 
inom skateboardåkning talar om att inte skämma ut sig framför mer avancerade åkare, och kopplar detta 
till skam och förnedring där hon menar att nybörjare har valt att använda skatemiljöer nattetid när inga 
andra befunnit sig på platsen. På så sätt finns inga i närheten som kan bedöma deras åkning negativt. 
Bäckström menar att skammen av att vara en lågpresterande åkare inte nödvändigtvis behöver beläggas 
verbalt. Den kan också kommuniceras mer subtilt, som till exempel med utväxling av menande blickar. 
Mer konkret och tydligt skambeläggande kan ske genom åkning där nybörjare tillsammans med mer 
avancerade åkare kan få utstå snabb och utmanande åkning i sin omedelbara närhet. 
 

4.4 Särorganisering 
 

Den svenska kvinnorörelsen, precis som många andra folkrörelser, växte fram som en del av kampen för 
demokrati i slutet av 1800-talet. Under 1960- och 70-talen uppstod en ny våg av kvinnoorganisering. På 
senare år så har kvinnlig särorganisering uppmärksammats av regeringen som en viktig del av 
jämställdhetspolitiska arbetet. Särorganiseringen har från regeringens sida lyfts fram som ett komplement 
till huvudstrategin för jämställdhetsarbetet som benämns jämställdhetsintegrering. I en utredning av 
regeringen (SOU 2004:59) lyfter man kvinnors organisering och blottar den rådande könsordningens 
karaktär. I utredningen så menar man att organiseringen i sig blir en påminnelse om att vi lever i ett 
ojämlikt samhälle. Tanken är att, om det skulle finnas en väl fungerande demokratisk dialog skulle 
kvinnor inte känna behov av att organisera sig. I utredningen (SOU 2004:59) lyfts vikten av att skilja på 
olika sätt att tänka kring organisering, eftersom att olika sätt att definiera kön får konsekvenser för hur 
man sätter gränser inom en organisation och hur olika sätt att organisera, synliggör gruppen kvinnor. 
Kommande stycke svarar till de två olika synsätten av hur detta kan förstås. Kommittén för jämställhet 
menar i en analys (SOU 2006:42) av utredningen (SOU 2004:59) att kvinnor som särorganiserar sig kan 
leda till att öka förändringstrycket och utveckla nya uttrycksformer som i sin tur kan inspirera och ibland 
utmana ett mer integrerat jämställhetsarbete. Kvinnor som väljer att särorganisera sig möts ofta av ett 
ifrågasättande var på för och nackdelar därför lyfts fram med två synsätt på kvinnors särorganisering. De 
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två synsätten som tas upp i analysen (SOU 2006:42) talar om kvinnoidentifierad och 
motståndsidentifierad organisering. I utredningen så menar man att de båda synsätten existerar parallellt 
eftersom alla kvinnor måste förhålla sig till det faktum att de är kvinnor, samtidigt som de underordnas av 
de innebörder som västerländska könsmaktsordningar lägger i begreppet kvinna (känslostyrd, 
omhändertagande, sexobjekt, vacker, moderlig, heterosexuell). Att definiera sig som kvinna utifrån andra 
parametrar, och att organisera sig därefter kan både fungera som identitetsskapande och som en 
motståndshandling. I analysen (SOU 2006:42) lyfter man att kvinnoidentifierad särorganisering utgår 
från tanken att kvinnor utvecklar en gemensam identitet – en särskild kvinnokultur – i gemenskap med 
andra kvinnor. Vilket bygger på föreställningen om att det finns en essentiell eller grundläggande 
kvinnlighet som kan utvecklas i gemenskap med andra kvinnor. Kvinnoidentifierad särorganisering 
vänder sig inåt mot den egna gruppen, till exempel kvinnorörelsen, i jakt på en fast identitet som 
konstrueras till motsats av män. I den kvinnoidentifierad särorganisering ses även enstaka mäns närvaro 
som problematisk. I utredningen lyfts det att denna föreställning om en essentiell kvinnlighet fortfarande 
lever kvar men att de flesta kvinnor i dag inom kvinnorörelsen har gått ifrån den och att kvinnoidentiteten 
istället oftare beskrivs som socialt eller kulturellt konstruerad och att kvinnors intersektionella olikhet 
betonas mer. Motståndsorganisering är mer tydligt utåtriktad. Den syftar till att synliggöra kvinnor som 
politisk kategori och uppmärksamma samhället på orättvisor som drabbar kvinnor just på grund av kön. 
Ett perspektiv på denna organisering som lyfts fram i utredningen går ut på att kvinnor utestängs från 
områden där män dominerar. Bakgrunden enligt utredningen är att kvinnor i ett samhälle som 
genomsyras av könsmaktsordningar alltid kommer att framställas som problem. Särorganiseringen blir då 
ett sätt att visa att könet i sig – att vara eller att benämnas som kvinna – inte utgör något problem. 
Problemet är istället att män begränsar kvinnors rörelsefrihet och inte släpper ifrån sig makten och 
utrymme.  
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5. Syfte och frågeställningar 
 

5.1 Syfte 
 

Vår studie syftar till att undersöka hur identitetsskapande sker genom särorganisering inom skateboard 
samt öka förståelse för tjejers upplevelse av särorganisering.  
  

5.2 Frågeställning 
 
Hur upplever skatetjejerna särorganisering inom skatekulturen? 
Hur påverkas deras identitetsskapande av skatekulturen?  
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6. Metod 
 

6.1 Tillvägagångssätt 
 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka särorganisering inom skateboard. Då det både rör sig om 
särorganisering samt skateboard har vi velat få en förståelse gällande tidigare forskning inom samma 
område eller liknande område. Genom att söka få tag på tidigare forskning som finns inom området har vi 
vid litteratursökning använt ett antal sökord, vilka har varit: kvinnor idrott, identitet, skateboard samt 
särorganisering och som sökmotor har vi använt Google Scholar. Vi har då funnit ett antal artiklar och 
som vi använt oss av som referensmaterial som är relaterade till de forskningsfrågor vi har samt det syfte 
vår uppsats ämnar beröra. Avhandlingen av Bäckström hade en av författarna redan kommit i kontakt 
med innan uppsatsarbetets start. I rådgivande samtal med vår handledare har vi även fått rekommendation 
gällande litteratur passande vår uppsats och de teorier som är nödvändiga för att kunna göra en analys 
utav den insamlade datan och det framkomna resultatet. Övrig litteratur har författarna tillgodogjort sig i 
tidigare kurser inom pedagogik samt under terminen förberedande kurser inför själva uppsatsen vilket 
innebär att dessa redan fanns tillgängliga. 
 
Vi har utifrån vårt syfte med uppsatsen och de forskningsfrågor vi haft då vi velat undersöka tjejers 
upplevelse gällande särorganisering inom skatekulturen samt hur deras identitetsskapande påverkas av 
skatekulturen. För att kunna få svar på dessa frågor på bästa sätt har vi valt att använda oss av en 
kvalitativ metodansats (Bryman, 2008). Här anser vi även att det är viktigt att specificera att vi använt oss 
av en tolkande kvalitativ metodansats då det är tjejernas upplevelse av ett visst fenomen samt att vi som 
forskare gör en tolkning utifrån deras berättelser (Ahrne & Svensson, 2011). Under vårt uppsatsarbete har 
vi använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer vilket enligt Bryman (2008) innebär att vi som 
forskare har en intervjuguide där de intervjuade har möjlighet att svara fritt och berättande. Som forskare 
har vi då lätt kunnat följa de intervjuade med följdfrågor utöver intervjuguiden. Den guide (Bilaga 1) vi 
utgått ifrån under intervjuerna har varit uppdelad så att vi hade några frågor som var uppvärmningsfrågor 
då vi ville få tjejerna att slappna av och komma igång att prata för att sedan övergå till frågor som var 
undersökande både gällande själva särorganiseringen samt rörande identitetsskapande men då 
underliggande och inte som direkta frågor. Vi varit intresserade av att få reda på kvalitativ kunskap som 
är uttryckt på vanlig prosa (Kvale & Brinkmann, 2009) och har därför använt oss av en kvalitativ 
forskningsmetod. Vår önskan har varit att de intervjuade skulle beskriva fritt utifrån de frågor som vi 
ställde. Då vi varit intresserade av deras upplevelse så är det möjligt att vi kunnat göra observationer men 
då hade vi inte primärt fått svar på upplevelser utan snarare fått reda på diskrepansen mellan vad de gjort 
och sagt. Vi har därmed beslutat oss för att enkom använda intervjuer för att på så sätt nå ett sannare 
resultat. Under resultatarbetet hade vi till en början en föreställning om att utgå ifrån en tematisk analys 
vilken innebär att vi skulle finna återkommande företeelser i datan (Bryman, 2008) men då datamaterialet 
var så komplext fann vi att en narrativ berättande analysmetod med tematiska hållpunkter var mer 
fördelaktig. Den narrativa analysmetod vi använt oss av innebär att vi utgått från hur tjejerna skapat sig 
mening inom de fenomen vi velat undersöka (a.a.). Resultatet och analysen av intervjumaterialet kommer 
här nedan att redovisas narrativt då vi funnit att andra resultat och -analysmetoder varit svåra att applicera 
på de komplexa data som framkommit. Utifrån vårt intervjumaterial har vi fått fram olika berättelser om 
hur tjejerna börjat skata, vikten av identifikation och den komplexitet som överlag finns i deras 
identitetsskapande för att sedan gå över på de resultat som framkommit. Därefter kommer en analys 
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baserat på det specifika citatet som är ett uttryck för händelser av deras upplevelse av fenomenet. 
Skatescenen är överlag manligt dominerad (Bäckström, 2005) och här genom citaten får vi en inblick i 
tjejernas introduktion till den värld som de uppfattat varit sluten för dem och hur de kommit att bli en del 
av den gemenskapen och kulturen. Utifrån det empiriska intervjumaterialet uppkom en berättelse som vi 
tolkat fram ur tjejernas intervjusvar som sedan utkristalliserade sig till ett komplext resultat. Här rör det 
specifikt sensitiviteten gällande sammanhangets betydelse för det som händer och personernas deltagande 
i detta (Bryman, 2008). Analysen innefattar även hur tjejernas berättande om deras upplevelser om de 
förflutna, sin situation här och nu samt framtid i olika skeenden (a.a.). 
 
Intervjuerna har gått tillväga på så sätt att Béatrice har intervjuat och Marcus har kommit med följdfrågor 
som han ansett varit relevanta för att kunna få en djupare förståelse. Det har för oss varit viktigt att kunna 
skapa både närhet och distans till de intervjuade. Béatrice har fått en närhet genom att ställa frågorna 
vilket kunnat innebära att hon missat vitala delar. Marcus har då kunnat bidra med en kritisk blick.  
 

6.2 Författarnas förförståelse 
 

Vi är medvetna om att även om intervjuerna transkriberades ord för ord så är det fortfarande en 
representation av verkligheten som framkommer i vårt resultat då det är vår tolkning av upplevelser som 
redan är historia. Johannesen och Tuffte (2003) menar att datan påverkas av forskaren och kunskapen av 
den sociala verkligheten är då våra tolkningar av data som påverkas av vår egen förförståelse, tidigare 
kunskaper och erfarenhet. Detta gör det svårt att helt frångå att tolkningen blir individuell och personligt 
färgad. Johannesen och Tuffte (2003) menar dock att vår egen förhandsuppfattning även är ett viktigt 
redskap för att ge data mening då den sociala verkligheten i sig är meningsbärande, vilket innebär att de 
människor som studeras själva har en uppfattning eller tolkning om denna verklighet med viss 
uppfattning av hur den kan förstås. 
 
Béatrice Hallman har en bred förförståelse gällande skateboard då hon själv är aktiv inom 
skateboardscenen i Stockholm och har dessutom tidigare arbetat i Stockholms Skatepark på Fryshuset. 
Hon var delaktig i återstartandet av tjejskaten på måndagskvällar på Fryshuset samt haft tjejskatecamp i 
samarbete med Stockholm Skatepark under början på 2000-talet. Béatrice har dessutom varit ordförande i 
Stockholm Suburban Surfers, vilket är en oberoende och opolitisk skate, snowboard och surfförening, 
under åren 2004-2012 samt varit delaktig i skapandet av Highvalley Skatepark i Högdalen. Marcus 
Gaude har liten förförståelse gällande skateboardscenen i Stockholm vilket gör honom till en stor tillgång 
då det gäller brist på förståelse till det som Béatrice kan se som självklart. Vi anser båda att det är av 
största vikt att vara så neutrala och ofärgade till vårt arbete och material som möjligt. Allt detta för att 
kunna se de möjliga analysstrukturer som kan komma ur intervjumaterialet med så klara ögon som 
möjligt. Precis som Bryman (2008) skriver gällande den kritiken rörande kvalitativa forskare och att 
dessa skulle vara alltför subjektiva har vi haft en målsättning att förhålla oss objektivt till vår 
undersökning.  
 

6.3 Urval 
 

Den urvalsprocess vi har tillämpat är ett målinriktat urval då vi utgått från vår forskningsfråga och haft 
för avsikt att intervjua personer som varit adekvata för denna. (Bryman, 2008). Vi hade för avsikt att 
undersöka hur identitetsskapandet av skatande personer av kvinnligt kön sker vid särorganisering och 
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utifrån detta perspektiv få en förståelse för hur dessa personer upplever situationen och relaterar till 
särorganisering. Då en av författarna har del i skateboardscenen framförallt i Stockholm valde vi att utgå 
ifrån denne författares kontaktnät och fann fyra stycken personer. Ytterligare förfrågningar via denne 
författares kontaktnät gjordes. De ansvariga för den enda av Stockholms skateboardhallar kontaktades. 
Där fick vi kontakt med grundskolan som är beläget i samma hus. Grundskolan har lektionstimmar i 
denna skateboardhall och där fann vi ytterligare två stycken personer av kvinnligt kön. Vi har således 
intervjuat sex stycken personer mellan 13 till 53 år vilket vår empiri består av. Detta har vi gjort för att 
kunna få ett bredare perspektiv då de olika kvinnorna sannolikt befinner sig i olika skeden av 
identitetsskapandet, vilket inte behöver, men kan vara åldersrelaterat. Valet att komma fram till just sex 
stycken intervjupersoner baserar vi vår uppfattning av mättnad (Bryman, 2008) då vi såg mönster i 
intervjusvaren under transkriberingen och resultatarbetet. Vår förhoppning har varit att kunna gå på 
djupet och följa intervjupersonerna med följdfrågor för att nå ett djup av deras kvalitativa livsvärld och 
kunna arbeta med de ord som beskriver denna. Under de fyra intervjuer där vi använt oss direkt av den 
ena författarens kontaktnät har vi den fördelen med en närhet till de intervjuade vilket genererar ett 
fylligare svar (Kvale & Brinkmann, 2009). Intimitet och tillit till intervjuaren är ett faktum då 
intervjuaren redan är känd av dessa och det är tänkbart att det är en av anledningarna till att vi fått ut ett 
rikt material från våra intervjuer. Materialet transkriberades och preliminära teman började utkristallisera 
sig. De intervjuer vi har genomfört ägde rum inom två veckors tid. Samtliga intervjuer tog ungefär 45 
minuter att genomföra. Båda författarna har närvarat under samtliga intervjuer. Ljudupptagning har skett 
av alla intervjuer och allesammans har transkriberats. De vi har intervjuat är sex stycken personer av 
kvinnligt kön i åldrarna mellan 13 till 53 år. Detta för att kunna få en bredd. Av dessa personer är två 
stycken vuxna nybörjare. Två är seniora erfarna skatare. En har skateboard som tillval i skolan. En annan 
person har slutat skata och bytt sitt tillval i skolan från skateboard till sång. Även här har vi haft en tanke 
om att få ett så brett perspektiv som möjligt när det inte bara gäller ålder utan även när det gäller 
erfarenhet. Detta innebär att vi har använt oss av ett målinriktat urval (Bryman, 2008). Ett målinriktat 
urval innebär för oss att vi har valt tjejer som är relevanta för vår forskningsfråga. Då en av författarna 
har del i skateboardscenen i framförallt Stockholm har vi använt oss av den författarens kontaktnät. 
 

6.4 Etiska ställningstaganden 
 

Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra stycken grundläggande etiska riktlinjer (Bryman, 2008) som skall 
vidtas i all svensk forskning. Vi beskriver här nedan hur dessa riktlinjer; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet uppnåddes. Innan intervjuerna har vi 
uppfyllt informationskravet då samtliga tjejer blivit informerade om själva syftet med uppsatsen och vad 
deras uppgift var. Dessa tjejer har med glädje ställt upp med sin tid då de fått veta att vi gör vår uppsats 
om tjejskate och vi har som kompensation samt för att visa på vår uppskattning gällande tjejernas 
deltagande i vår studie antingen bjudit på lunch, fika eller dylikt. Vi har även informerat om att själva 
intervjun kommer att ta cirka 45 minuter av deras tid. Alla tjejerna har även blivit informerade om att de 
kan hoppa av undersökningen när de vill, att deras deltagande är frivilligt samt att uppsatsen kommer att 
publiceras. Genom att deltagarna själva fick avgöra om de ville medverka samt att de tjejer som var under 
18 år hade målsmans godkännande gör att samtyckeskravet uppfylldes. Här är även inkluderat att de hade 
möjlighet till att avbryta intervjun ifall de så önskade. Konfidentialitetskravet (Kvale & Brinkmann, 
2009) uppfylldes genom att samtliga tjejer är anonyma och benämns därav generellt som tjej eller 
tjejerna. Nyttjandekravet har fullgjorts genom att vi informerat om att all information samt de 
ljudupptagningar som tjejerna godkänt kommer att förstöras då uppsatsen är färdig och godkänd. Allt 
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detta för att de vi intervjuat och den information vi kommit över skall användas enkom för syftet med vår 
studie samt att obehöriga ej skall kunna identifiera de intervjuade (Bryman, 2008). 
 

6.5 Metodologiska ställningstaganden 
 

Intervjuerna har tagit plats på olika ställen då det varit omöjligt att genomföra alla på ett och samma 
ställe. Till största delen har vi befunnit oss på Fryshuset i Stockholm och då fått möjligheten att låna 
skateparksansvarigas kontor för att kunna sitta på en neutral lugn plats som är anknuten till det studien 
riktar in sig på (Arhe & Svensson, 2011). Platsen är viktig då relationen forskare och den intervjuade är 
ingen vanlig relation och kan därav påverka resultatet. Det finns en mängd faktorer som kan spela in och 
inverka antingen för eller emot själva intervjusituationen om platsen inte uppfyller sitt syfte. Det är ett 
känsligt och delikat tillfälle då den intervjuade kan känna sig utsatt och vilja förställa sig på ett eller annat 
sätt (a.a.). Intentionen med platserna har varit att hitta en lugn och trygg miljö som är till största del 
neutral för dessa tjejer. Dessa tjejer är till stor del kända av en av författarna vilket möjliggjort att även ha 
en intervju hemma hos denna. Vi har använt oss av ett och samma frågeformulär som kan ses som ett 
slags manus (Kvale & Brinkmann, 2009) till samtliga tjejer och dessutom gjort en ljudupptagning. 
Frågeformuläret har varit av semistrukturerad karaktär vilket innebär att frågorna varit öppna för 
funderingar och tankar (Bryman, 2008). Inspelningen har vi sedan transkriberat för att senare kunna 
använda oss av i analysarbetet. Själva faktumet att vi ville använda oss av ljudupptagningar och inte ville 
ha störande moment gjorde även där valet av plats viktigt. Tjejernas möjlighet till avslappnade intervjuer 
och att kunna känna sig trygga samt att de inte skulle befinna sig i en situation där vi som intervjuare 
skulle ha ett maktövertag var även viktigt för oss därav våra ansträngningar till att hitta neutrala miljöer 
som ändå var lugna och kunde kännas trygga. En intervju hade vi exempelvis på ett bibliotek då vi hade 
svårt att hitta lämplig offentlig lokal som även skulle fungera för en ljudupptagning (Ahre & Svensson, 
2011). En intervju har även gjorts via telefon då det inte varit möjligt att träffa denna tjej då hon bor i 
Eskilstuna samt är ofta på resande fot. Denna telefonintervju gjordes i ett av samtalsrummen på 
Stockholms universitet i anknytning till en handledarsession. Tanken var från början att använda oss av 
Skype för att kunna få ett så snarlikt möte som ett personligt möte, men då teknikaliteter avgjorde att 
mötet inte kunde ske via Skype så skedde intervjun via högtalartelefon och ljudupptagning kunde ske 
samt att alla parter hade möjlighet att komma till tals. Intervjuerna har gått tillväga på så sätt att en 
författare har intervjuat då denne är bekant med temat av det som skall studeras (Kvale & Brinkmann, 
2009) och den andre författaren har kommit med följdfrågor som denne ansett varit relevanta för att 
kunna få en djupare förståelse då dennes insikt i temat inte varit lika bekant. Även maktaspekten har vi 
tagit hänsyn till efter bästa möjliga förmåga då vi varit två intervjuare gentemot en informant samt 
könsaspekten genom att låta den ena författaren sköta största delen av själva intervjuandet (Ahre & 
Svensson, 2011). 
 
Söderberg och Frih (2010) skriver om begreppet flicka och menar att både ordet flicka och tjej är inte 
åldersbestämt eller relaterat till en livsfas. Det kan även vara meningsfullt att fundera över begreppet 
”nya flickan” som florerar i vår tid flikar de in. Detta syftar då till den uppfattning att hon, den nya 
flickan bryter mot det som den traditionella flickan representerar. Även förra seklet så användes detta 
begrepp analogt med uttrycket ”den nya kvinnan”. De menar att ordet tjej kan inkludera en uppfattning 
som är relaterat till styrka och aktörskap. I vissa fall kan det vara befogat att skilja flickor och unga 
kvinnor åt skriver de och då räknas puberteten som skiljelinje. Vi kommer att använda oss av 
benämningen tjejer genomgående i vårt arbete gällande de olika personerna av kvinnligt kön. Detta för att 
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i fortsättningen göra det enkelt och för att vi sett i resultatet en uppfattning om den skatande personen av 
kvinnligt kön bland annat ses som stark och oberoende. 
 
Definitionen av det engelska ordet skateboard kommer från rullskridsko vilket är engelskans skate samt 
bräda vilket är board på engelska (Berglund et al., 1983). Genomgående i vår uppsats så har vi valt att 
använda ordet skata för verbet att åka skateboard. Vi har även valt att utgå från den engelska varianten av 
verbet då själva ordet skateboard kommer från engelskan. Då en av författarna själv åker bräda kan denna 
berätta att skateboardens storlek varierar beroende på vilken disciplin som avses att åka eller av vad den 
utövande skateboardåkaren, vilket vi i vår uppsats genomgående kommer att kalla skatare, finner 
trivsamt. Brädan består av fyra hjul. Där beror storleken och hårdheten på hjulen av vad som avses att 
åka, här menar vi då disciplin och underlag. Truckarna är till antalet två. Det är truckarna som är den 
hjulupphängningsanordning som sitter fast under brädan. Det finns även ett lager med ett 
sandpappersliknande material som fäster på ovansidan av brädan som heter griptape men kallas grip. 
Brädan består även av mindre delar såsom kullager, gummin etcetera men dessa begrepp och 
teknikaliteter anser vi inte vara av vikt för vår uppsats. Den ena författaren kan även berätta att själva 
skatandet går till så att brädan manövreras med fötterna men även att kroppshållning och riktning på 
kroppen är avhängigt för att kunna genomföra så kallade trick. Trick är de sätt varpå skateboarden 
behandlas för att åstadkomma de olika konststycken som uttrycks med hjälp av brädan, kroppen och 
platsen i sig. De olika objekt som skatas vilka kan kallas för obsticals, hinder och de ramper av olika slag 
eller den specifika skateterminologin kommer vi inte att redogöra för här då det inte har relevans för 
uppsatsen. 
 

6.6 Validitet 
 

Johannesen och Tuffte (2003) betonar ett antal metodologiska kriterier som särskilt viktiga för att säkra 
den vetenskapliga kvalitén inom forskning. Ett av dessa kriterier handlar om validitet.  Johannesen och 
Tuffte menar att validitet eller giltighet inom forskning handlar om hur bra, eller relevant, data 
representerar det undersökta fenomenet och går ut på en bedömning av om de slutsatser som genererats 
från en undersökning häger ihop eller inte. Vilket kan förstås som om huruvida vi mäter det som vi avser 
att mäta. Johannesen och Tuffte (2003) lyfter begreppet intern validitet inom samhällsvetenskaplig 
forskning och menar att det är svårt att säga något om kausala samband då man egentligen bara kan dra 
troliga sambandsriktningar och i den mån det är möjligt påvisa orsakssamband.  Den externa validiteten 
enligt Johannesen och Tuffte (2003) handlar om resultaten från undersökningen kan överföras i tid och 
rum. Vi anser att vår undersökning har en viss överförbarhet då informanterna i studien representerats av 
tjejer i olika åldrar och i olika skeden i livet var på de får anses som representativa för det undersökta 
fenomenet. Johannesen och Tuffte (2003) menar att något som kan begränsa överföringsvärdet är om 
underökningen är beroende till en viss kultur eller tidsepok. Vi anser att vår undersökning har ett visst 
begränsningsvärde av att det undersökta fenomenet är kopplat till en speciell kultur då det har handlar om 
identitetsskapande i en särorganiserad miljö för tjejer som åker skateboard. Detta gör att resultatet har ett 
begränsningsvärde till situationer utan för den kulturen.   
 

6.7 Reliabilitet 
 

Ytterligare kriterier enligt Johannesen och Tuffte (2003) handlar om reliabilitet vilket gäller 
tillförlitlighet. Reabilitiet syftar till noggrannhet i metod som rör undersökningens data, insamlingssätt 
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och hur de bearbetats. Reabiliteten i vår undersökning anser vi som god då studien är systematiskt 
genomförd, med mål inriktat urval, semistrukturerade intervjuer samt att forskningsprocessen är tydligt 
redogjord och är på så viss är transparant. Detta gör det möjligt att upprepa samma undersökning på 
samma grupp vid olika tidpunkter. Om vi även hade använt oss av triangulering, observation som metod 
för insamling av data så hade detta ökat reabiliteten men vi ansåg inte att tiden räckte till för detta. Vår 
studie har till syfte att åstadkomma kunskap om hur den sociala verkligheten ser ut inom ett visst 
avgränsat område. För att göra detta och för att få denna kunskap menar Johannesen och Tuffte bygger på 
tolkningar av den sociala samvaron mellan människor menar att det mest grundläggande.  För att dessa 
tolkningar ska hålla något värde så är det viktigt att undersökningar sker på ett sådant sätt att den kunskap 
som vi åstadkommer genom våra tolkningar kan diskuteras och kontrolleras av andra. 
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7. Kvalitativ analys med narrativt 

tillvägagångssätt 
 

Det övergripande teoretiska perspektivet vi har använt oss av i vår analys är ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv då vi anser att tjejerna konstruerar sin identitet i sociala sammanhang vare sig det är inom 
särorganisering i form av tjejskate eller i samvaro med övriga skatande. Då vår forskningsfråga rör både 
identitetsskapande och särorganisering kommer vi att behandla båda dessa teman med relevanta teorier. 
Här har nu utkristalliserat sig olika teman som kommer att beröras i både resultat och analys. Vi kommer 
här nedan att lyfta fram våra tolkningar och i anslutning till dem citat som kommer från intervjuerna med 
tjejerna. Dessa kopplas sedan med olika relevanta teorier som rör våra teman. Detta sker således utifrån 
en narrativ analys då det gäller så kallade narrativer, subjektiva bilder utifrån tjejernas egna erfarenheter. 
 

7.1 Tjejskate en form av särorganisering 
 

Tjejerna pratar under intervjuerna om hur glada de blir när de ser andra tjejer skata. En del pratar om att 
de vill ge vidare kunskap på många plan till andra tjejer. Speciellt att få ge till dem som inte riktigt vågar 
komma igång. Andra berättar om hur mycket det betyder att det är specifikt bara tjejer som skatar en viss 
tid och på en viss plats.  
 

Alltså... jag, jag personligen… eh skatar hellre på tjejskaten för att jag tycker att det är en viktig 
funktion, och jag vill stötta den och jag vill att yngre tjejer ska se att man kan vara 32 år som jag och 
att man kan ramla och slå sig och göra bort sig och sådär. Så jag kanske går på tjejskaten mer för de 
andras skull, mer än för min egen skull. För jag bryr mig faktiskt inte. Jag har inget problem med att 
ta plats, men jag är jue också vuxen [...]. 

 

Tjejerna uttrycker i sina berättelser hur viktigt det är med att det finns möjlighet till att ta del av en plats 
för bara tjejer då det enligt dem skapar möjlighet för dem som har svårt för att ta plats. En plats som vi 
tolkar uppfattas för många som manligt könsmärkt då skateytan tillhör skatekulturen vilken är manligt 
dominerad. På tjejskaten skapas istället ett utrymme för tjejerna att ta plats. Den plats som de tidigare 
upplevts vara svårtillgänglig för dem som tjejer. En tjej beskriver andra tjejers engagemang som en viktig 
del i detta. Genom att det skapas utrymme endast för tjejer vågar fler tjejer gå dit än exempelvis till de 
skateytor som är mixade. Som vi förstår det finns det ett behov och samtliga tjejer uppskattar att tjejskate 
finns. Konstruerandet av identiteten som tjej och att vara fysiskt aktiv i en miljö som tillåter biologiska 
kroppar av samma sort att ha samma möjligheter tolkar vi vara av stort värde. Särorganisering kan öppna 
upp för den möjligheten och precis som feminismen kämpar för jämställdhet skapas det ett utrymme för 
detta. Citatet som följer här nedan får redovisa hur tjejernas inställning är till tjejskaten. 
 

men sen så är det väl kul också att jag vet att det är jätte många tjejer som egentligen vill testa men 
har inte sett vägen in och då är det ju svinbra att det finns engagemang, alltså vissa engagerar sig 
otroligt mycket vilket det är helt enastående eh… för att ge den här möjligheten till alla dom som 
inte vågade…att nu finns det en chans, en väg in, det är jättebra. 

 



24 
 

Detta citat kommer från en tjej som har en feministisk medvetenhet om att det kvarstår ett arbete för att 
åstadkomma ett jämställt samhälle. I citatet lyfter hon hur värdefullt det är med ett engagemang för att 
skapa ett tryggt utrymme i form av tjejeskate. Att tjejskaten blir ett sätt för andra tjejer att våga börja 
skata. Den utredning (SOU 2004:59), som visar på att särorganisering är en viktig del av 
jämställdhetsarbetet (SOU 2006:429) menar att särorganisering kan bidra till att stärka kvinnors identitet 
då det här ges stöd och möjlighet att både utveckla sin egen identitet men även att få identifiera sig med 
andra aktiva kvinnor. Precis som Larsson, Fagrell och Nilson (1989) skriver så uppfattas villkoren vara 
olika för män och kvinnor på en fysiskt aktiv arena. Här visar tjejen i ovanstående citat, även om hon 
själv tar del fullt ut på en skateyta för allmänheten som till största delen aktiveras av män, att hon inser 
behovet av särorganisering då hon vet att många tjejer vill testa men vågar samtidigt inte. Hon förstår till 
fullo vad möjligheten att kunna få ta del av en trygg miljö för bara tjejer innebär. Här trycker hon 
specifikt på hur positivt det är med engagemanget av tjejer inom skateboardkulturen som skapar miljöer 
av särorganisering för andra tjejer. Identifiering hon gör med andra tjejer som inte vågar ta plats, kan 
komma att ses ur ett sociokulturellt skapande av identiteten som kvinna (Hammarén & Johansson, 2009). 
Här ser hon då fördelarna med särorganisering och vikten av denna då det skapas en miljö där en tjej inte 
behöver känna att hon är tvungen att ta plats i de miljöer som domineras av män samt av en manlig norm. 
Hon vet att många av tjejerna, som vi tolkar det, inte vågar ta plats.  
 
Vi förstår att särorganisering inom skateboardkulturen ses som någonting positivt av de tjejer vi 
intervjuat. Faktiskt alla vi pratat med uppskattar engagemanget att skapa miljöer av säroganisering. De 
menar att det är en fantastisk möjlighet som öppnas upp för de tjejer som har svårt att ta plats och för de 
som är i behov av en trygg miljö. Vidare säger flera av tjejerna att de uppfattar platsen som tryggare och 
med en mer positiv stämning när platsen endast används av tjejer. En aspekt kan vara att åkandet inte 
upplevs av tjejerna själva som prestationsinriktat på samma sätt som när de är på en gemensam yta för 
både tjejer och killar. I tjejernas berättelser framkommer tydligt att de har en känsla av att det kan vara 
svårt som tjej, att ta sig till en skatepark då denna plats ofta domineras av killar. Från det som tjejerna 
delar med sig av till oss kan vi förstå att det finns en osäkerhet i av att vara aktiv på den allmänna 
skateytan och att de har alla en förståelse för att många tjejer behöver uppmuntran och stöd för att våga 
skata. Här följer nu ett citat som visar på vad en tjej tänker om tjejskaten. 
 

Eh och det är en trygghet. Jag tycker att det känns som att det är mycket mycket tryggare stämning, 
en mycket mera peppigare stämning överhuvudtaget, och jag tycker att det symboliserar, kanske inte 
en revansch men ändå såhär… en comeback känsla liksom eh... det känns som att ok! Vi lär oss det 
här allihopa tillsammans nu och inget såhär jävla, ja men jag ska vara bäst, utan att det känns som 
att… det symboliserar för mig en trygghet. 

 

Det denna tjej uttrycker sig om särorganisering och tjejskate kan vi förstå och relatera till som den 
trygghet vilken skapas i en kollektiv identitet som här består endast av tjejer. Hennes ståndpunkt i sitt 
identitetsskapande kan förstås som en differentiering då hon å ena sidan identifierar sig kollektivt 
gruppen kvinnor inom tjejskaten och å andra sidan kunna vara en aktiv tjej men för den skull inte vara 
bäst. Här skapar hon sig differentiering då att vara bäst kan ses ur ett perspektiv av individuation då 
projektet att skata premieras samtidigt som hon använder en reflexivitet och glider emellan att vara aktiv 
och tillhöra gruppen. Hon som vi förstår det vill heller ansluta sig till gruppen och göra det här 
tillsammans. Hammarén och Johansson (2011) skriver att en kollektiv identitet bildas genom likheter och 
identifikation inom gruppen. Hon talar om att känna sig trygg, vilket vi kan tolka som att hon möjligtvis 
känner en osäkerhet. Hon visar tydligt ett behov på att organisera sig och känna tillhörighet med sitt kön 
och identifierar sig och konstruerar sin identitet i en för henne trygg miljö och skapar därmed, anser vi, en 
kollektiv identitet. Det är möjligt, som vi förstår det, att hon har haft negativa erfarenheter av manligt 
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dominerande skatemiljöer och därför söker sig till tjejskaten. Det hon beskriver i sin berättelse genom 
detta citat visar även på hur vi kan förstå att hon som tjej, om möjligt, blivit nedtryck och förminskad av 
killar inom skatekulturen och därför tolkar strukturen av särorganisering som en trygghet. Det finns olika 
villkor för killar och tjejer inom olika fysiska aktiviteter. Här blir det då, inte bara att hon ges möjligheten 
att ta plats och forma sin normbrytande identitet i en positivt laddad trygg miljö.  
 

7.2 Identitetsskapandet 
 

Tjejernas olika berättelser om hur de började åka skateboard gav oss en bild av att samtliga hade 
inspirerats av både tjejer och killar. Skateboardkulturen är manligt dominerad och att tjejerna blivit 
inspirerade av manliga förebilder är något som vi fann självklart då de flesta inom skateboardscenten är 
män. Det framgår att tjejerna har kvinnliga förebilder som då inte behöver vara tekniskt duktiga även om 
det är en fördel. Vi tolkar det som att dessa förebilder har fungerat för dem som avgörande i att ställa sig 
på en skateboard och även i det fortsatta skatandet. Tjejerna berättar hur de introducerats till skateboard 
och vad som fungerat som förebilder för dem.  
 
7.2.1 Förebilder 

 

En av tjejerna berättade att hon kom i kontakt med skateboard första gången via sin bror. Det var just hur 
en brädas grafik var utformad med en tjej som åkte skateboard som bidrog till att hon fick en längtan att 
prova. Utifrån vad denna tjej berättar kan vi även tolka in att hon kanske inte vågat ta steget ut att försöka 
om hon inte sett tjejen på brädan. Här fanns plötsligt en bräda med en cool tjej som stod på händer och 
visade att det var fullt möjligt för en tjej som hon själv att stå på händer på brädan.  
 

Jag kommer ihåg brädan som min brorsa hade tagit hem från USA med en bild på en tjej som heter 
Eleanor Neil som stod på händer. Det var en glasfiberbräda och hon stod på händer. […] Jag tänkte 
att det där ska jag lära mig. 

 

Det finns mycket att plocka ur detta citat som tyder på behovet av en kvinnlig förebild då bilden av 
kvinnan på brädan visar att det är legitimt att ta del av en kultur som ses så avlägsen och ändå attraktiv. 
Även en dubbelhet förekommer då det kan vara tänkt att kvinnan på brädan skall vara en symbol som ska 
attrahera män och att brädan skall ha en manlig användare. Enligt en traditionell manlig norm (Wahl, 
Holgersson, Höök & Linghag, 2011) ska mannen vara riskbenägen, aggressiv och stark. Stå på händer 
tolkar vi som våghalsighet och relaterar här till uppfattningen av manlig norm som riskbenägen. Det kan 
innebära att slå sig ett flertal gånger innan tricket verkligen sitter. Detta att vara aktiv och inte passiv är 
något normbrytande och som vi tolkar det är attraherande för denna tjej. Det att brädan kommer från en 
annan världsdel gör det extra spännande och kan även det vara attraherande, i en annan bemärkelse, att få 
ta del av. Ytterligare en brytning av den kvinnliga normen, såsom teknisk kunnighet vilket kan relateras 
till den uppfattning av den manliga normen såsom logisk och rationell, läser vi in i detta citat då denna 
tjej pratar om materialet på brädan. Större delen av de tjejer vi intervjuade har på ett eller annat sätt 
introducerats till den manligt dominerade skatevärlden av en person av manligt kön. Skatemiljön innehar 
de kännetecken som räknas in i den manliga normen såsom aggressivitet. Skatekulturen är fylld av fysisk 
styrka, kondition, våghalsighet, innovativitet och en form av hävdelsebehov genom att våga ta plats, 
företeelser som uppfattas vara manliga. Citatet nedan berör identitetsskapandet och hur en av tjejerna har 
behovet att få visshet om att även hon har tillträde till den manligt dominerade skateboardkulturen.  
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Först så vågade jag inte som vanligt, som det ofta är bland tjejer, men så en dag frågade en utav hans 
kompisar om inte jag ville börja och då såg jag vägen in. Jag bah, ja, så min bror fixade iordning en 
jätteskranglig bräda till mig och jag fick följa med i ett garage där vi åkte eftersom vi inte hade en 
inomhushall på vintrarna. 

 

Flera av de citat som just dessa ovanstående får representera, är fyllda av konstruktioner av den inaktiva, 
underordnade kvinnan. Ingen av de tjejer vi har intervjuat vill på något sätt förknippas eller identifiera sig 
med en gammal förlegad kvinnlig norm vilket kan liknas vid de roller som Hammarén och Johansson 
(2009) tar upp när de talar om abstrakta och generella teorier utifrån Goffmans rollperspektiv om hur 
olika personer utvecklas. Rollteorin i ett samhälle har klara distinktioner mellan rollerna som man eller 
kvinna. Den visar hur vi ska vara, hur vi ska bete oss och härstammar ifrån industrialismen intågande. 
Denna teori befäster stereotypa rollpositioner med klara avgränsningar för vad som är man eller kvinna 
(a.a.). Samtidigt som samhället förändras blir också dessa positioner mer flexibla och flytande och detta 
försvårar då att tala om en klar kvinno- eller mansroll. Det blir en individuell identitet som avviker från 
det som den kvinnliga normen föreskriver. Den finns en komplexitet i citaten vilken kan beskrivas med 
differentiering. Differentieringen visar sig i att tjejerna i ovanstående citat rör sig mellan olika sociala 
miljöer och använder sig av dessa då de positionerar sig och skapar sig olika identifikationer. Hammarén 
& Johansson (2009) skriver om ett aktivt identitetsskapande och lyfter att identitet konstrueras genom 
olikheter och likheter i förhållande till hur människan förstår sig själv. Identitet är inte något vi föds med, 
utan här visas istället på hur identiteten formas genom uttryck av likhet och skillnad (a.a.). Det som vi 
anser som attraherande för denna tjej gällande brädan är inte bara det att den är en manlig artefakt och 
symboliserar styrka och djärvhet som gör det möjligt att inta en mer aktiv subjektposition utan även att 
den är en symbol för skateboardkulturen och den kollektiva tillhörighet den utgör. Vi förstår här brädan 
som en del av identiteten som livsstil och mode då brädan är den största symbolen för skateboardkulturen 
och är därmed ett kulturellt fenomen. Genom stil och smak kan det gå att skönja revolutionära krafter 
som är för förändringar i olika kulturer. Det kan handla om att ifrågasätta hur man ska klä sig, uppföra 
sig, politiska åsikter samt val av språk (Hammarén & Johansson, 2009). Skatare kan ses som en aktiv del 
i det offentliga rummet, använda befintliga byggnationer i dessa offentliga rum till sina ändamål och göra 
dessa skatebara. Skateboardkulturen som subkultur har nära samklang med punkkulturen anser vi då den 
precis som punkkulturen ifrågasätter det som ska uppfattas vara det normala. De uttrycker en 
samhörighetskänsla som social identitet betydelsefull då den grundas i tillhörigheten i identitetskategorin 
som kvinna och inte bara som skateboardåkare. Tjejernas upplevelse av att identifiera sig med andra av 
samma kön kan därför tolkas som att det stärker deras egen identitet som tjejskatare, även om det inte var 
avgörande för deras utövande. Utredningen om kvinnlig säroganisering (SOU 2006:42) visar ett sätt som 
leder till att öka förändringstrycket och utveckla nya uttrycksformer som i sin tur kan inspirera och ibland 
utmana ett mer integrerat jämställhetsarbete. Identifieringen med andra kvinnor och kvinnliga förebilder 
skapar ett utrymme för ökat deltagande för tjejer i en manligt dominerad sfär. 
 
Under våra intervjuer med tjejerna så kom vi att förstå vad det innebär för dem att ha kvinnliga 
förebilder. De berättar att kvinnliga förebilder kan vara avgörande för det fortsatta skatandet. Svårigheten 
i att ta plats i en skatemiljö som tjej finns inte bara i själva skatandet i sig utan även i själva 
skateboardkulturen. Det är fysiskt krävande att lära sig behärska alla de olika delar som inbegrips i 
termen att skata även om det inte behöver innebära att behärska brädan som ett skateboardproffs. Den 
större delen av tjejerna har berättat om betydelsen för dem av att även ha kvinnliga förebilder. Utan att 
specifikt ha en förebild så kan vi förstå det som att de här tjejerna inte hade bemästrat motståndet och de 
dubbla utanförskap de bitvis upplevde. Ett utanförskap både gällande den manligt dominerade 
skatekulturen och det utanförskap som uppkommer då de konstruerar en mer aktiv position. Alla de tjejer 
vi har pratat med har varit påverkade av andra kvinnliga utövare i en eller annan fas under sitt skatande. 
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Samtliga tjejers berättelser visar hur det till och med fungerat stärkande med bara vetskapen om att andra 
tjejer skatar. Denna vetskap är något som påverkat dem att fortsätta utövandet. Samtliga tjejer lyfter 
specifikt glädjen i att känna igen sig i andra tjejer och vi förstår hur det gör att de upplever 
skateboardåkandet som roligare. En tjej berättar om det faktum att det är lättare att identifiera sig med de 
andra tjejerna. Hon menar att när hon upplever en känsla av igenkännande och delaktighet finner hon det 
mer givande att skata. En annan tjej berättar att hon brukade vara tillsammans med en kille som åker 
skateboard. Då de var tillsammans hade hon en önskan om att börja men vågade inte riktigt och kände 
inte att hon fick det stöd hon behövde från honom för att komma igång. Hennes citat här nedan får 
representera hur vi förstår vad det innebär för tjejer att ha andra tjejers närvaro i skatandet. Vi kan här se 
hur viktigt det var för henne av att träffa en annan peppande tjej när hon skulle testa för första gången. Vi 
tolkar det hon beskrev som att hon vågade inte testa tillsammans med den killen hon var tillsammans 
med. Hon tar mod till sig att gå till skateparken efter de gjort slut och väl där ser hon en annan tjej i 
skateparken. Denna tjej stöttade henne och fungerade som inspiration. Då det var hennes första gång på 
brädan var hon, som vi förstår det utifrån citatet, nära på att ge upp. Närvaron av denna andra tjej fick 
henne att gå emot rädslor och motstånd utan att ge upp.  
 

Nu ska jag bli den person jag vill vara istället för så här… bara svansa efter honom och vara så här, 
tjejen som sitter på bänken i skateparken, så tänkte ja att näe nu ska jag lära mig det här […] 
Ja bah, nä det här är så svårt! […] Men så var det så att det var en person till där som hette Evelina 
som bara peppade mig. 

 

Här beskrivs tydligt den kvinnliga kulturella normen vilket innefattar det passiva och inaktiva genom 
hennes uppfattning om att tjejer sitter på bänken i skateparken. Hon har emellertid en önskan om att 
identifiera sig som den aktiva och inte med den vad hon uppfattar vara den förlegade kvinnliga normen. 
Här tar hon mod till sig för att gå emot en inre värdering och inte göra som andra tjejer inklusive som hon 
själv gjort, som bara svansar efter killarna och sitter på bänken.  Här kan vi se exempel på differentiering 
(Hammarén och Johansson, 2009) som sker då hon går emot den passiva normen men för den skull inte 
skapar sig en manlig identitet. Här ser vi det som att först så skapar hon sig ett utrymme där projektet att 
börja skata kommer i fokus som kan relateras till individuation (a.a.). Väl på plats i skateparken så stöter 
hon på ett motstånd som kan liknas vid det som Larsson (2001) beskriver som manligt och kvinnligt 
könsmärkt då hon själv har en uppfattning om att kvinnan, även då hon själv, är passiv. Här anser vi att vi 
igen kommer in på det Hammarén och Johansson (2009) talar om som en relativ öppenhet i 
identitetskapandet. Särorganisering spelar en avgörande roll precis som Olofsson (1989) skriver då hon 
talar om sär och likhets strategier och om möjlig identifikation med kvinnliga aktiva skateboardåkare. 
Kvinnor har genom att tillämpa särorganisering inom idrott kunnat tillgodogöra de behov de har av att 
kunna vara aktiva kvinnor. Då idrotten ses vara manlig och det sociala genussystemet inom 
idrottsrörelsen, där det finns klara maktstrukturer av kvinnors underlägsenhet och männens 
överlägsenhet, behövs särorganiseringen för att förstå kvinnors villkor inom skateboard (a.a.). Här tolkar 
vi det att denna tjej identifierar sig även generellt med en underlägsenhet till det manliga då hon uttrycker 
sig som att hon svansar efter honom, initiativlös och undergiven. Möjligheten för dessa tjejer att kunna 
identifiera sig med en kvinnlig aktiv förebild för att nå den kvinnliga identitet denna tjej vill skapa sig är 
betydelsefull för dem. Här ser vi klara paralleller med vad som tydligt framgår i regeringens utredning 
(SOU 2006:42). Hon ser en styrka både i det fysiska med att skata och att våga samt att ta plats som 
skatare. Denna tjej vill identifiera sig med att vara aktiv och stark då hon känner att hon vill göra en 
förändring av sin identitet. Hon vill för den skull inte förlika sig helt fullt ut med den manliga normen 
utan vill förhålla sig reflexivt (Hammarén & Johansson, 2009). Hon identifierar sig och känner igen sig i 
den peppande tjejen. Genom att känna delaktighet och igenkännande i en kollektiv samhörighet 
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(Hammarén & Johansson, 2009) med andra skatande kvinnor i en kvinnoidentifierad särorganisering av 
exempelvis tjejskate skulle hon kunna utveckla sin tjejskateidentitet och dessutom känna tillhörighet.  
 
7.2.2 Olika behov 

 

Tjejernas glädje med att åka skateboard gjorde det inte likställt med att de själva alltid kunde åka fullt ut 
efter deras egen kapacitet under tjejskaten. Som vi förstår det utifrån tjejernas berättelser finns ibland 
andra faktorer för vad de upplever som viktigt. Det framkom att ibland satte vissa sin egen åkning åt 
sidan till fördel för att stötta andra skatetjejer och hjälpa dem att utvecklas. Några av de tjejer vi intervjuat 
tycker ofta att det är svårt att åka själva vid dessa tjejskatetillfällen. Dessa tjejer skatar då ofta hellre på 
andra platser och tidpunkter än på tjejskaten. Utifrån de tjejerna berättar förstår vi att det är vissa som har 
färdigheter högt över än de flesta andra som deltar på tjejskaten eller så uppfattas åldersspannet mellan 
deltagarna på dessa kvällar vara för stor. Vi har plockat två citat här nedan som vi anser visa på denna 
upplevelse hos tjejerna. 
 

nä tvärt om blir det lite för mig om det gäller bara rent att åka, om jag vill åka dit bara för att skata då 
är det jätte svårt för då står det folk överallt och övar och testar. Vilket är ju det dom är där för att 
göra. Så det är inget som jag har nått klagomål på, det är bara en anledning till att… ja då skulle jag 
nog mer åka dit för att hänga då och rulla lite grann, vilket ja skulle kunna göra också. 

 

I citatet ovan lyfts fördelarna med kvinnliga förebilder även om denna tjej oftast premierar sitt eget 
åkande men samtidigt visar på en villighet att kunna agera förebild inom en särorganisering (hon är en 
kvinnlig förebild inom skateboardkulturen, författarens anm). Hon visar på en förståelse, som vi förstår 
det, för behovet för andra tjejer som kanske inte skatat lika länge eller har samma kunskap som hon men 
ändå behöver en tjej att identifiera sig med. Vi tolkar här att hon mycket väl skulle kunna vara den 
förebilden, visa att en tjej visst kan vara tekniskt kunnig och klara av avancerade trick. Hon visar även på 
en ödmjuk inställning tyder vi det som då hon säger att de andra är också där för att skata men på deras 
nivå och att hon visst kan tänka sig att gå dit men då ”bara rulla lite”. Här anser vi att en komplexitet 
visas i det denna tjej säger då hon å ena sidan identifierar sig med sin könstillhörighet samtidig så 
differentierar hon sig genom att säga att det är jättesvårt för henne att skata för sin egen skull under 
tjejkvällarna då hon är mer tekniskt kunnig. Hon visar även på en reflexivitet då hon säger att hon i och 
för sig visst skulle kunna komma dit och hänga vilket vi även kan uppfatta som att hon visst förstår 
innebörden för de andra tjejerna med en kollektiv identitet. Det komplexa återfinns även som vi anser det 
att precis som Bäckström (2005) skriver så finns det en maktpositionering gällande kunskapsgraden 
skateboardåkare emellan inom skateboardkulturen vilken blir synlig här. Denna tjej väljer att inta en på 
ett sätt passiv och omhändertagande roll vilket kan relateras till den kvinnliga normen samtidigt som hon 
agerar förebild som kvinnlig skateboardåkare och då anses vara aktiv, stark och normbrytande. Det vi 
även kan tolka in utifrån citatet är att denna tjej heller ansluter sig till en kollektiv identitet som 
skateboardåkare i den manligt dominerade skateboardkulturen. Detta gör hon utifrån att hon identifierar 
sig i förhållande till kunskapsnivå och utifrån hur länge hon har praktiserat. Här kommer vi då in på att 
det finns skillnader inom homogena grupper. Denna tjej har skapat sig en identitet både som duktig 
skateboard åkare och tjej men kan för den skull inte riktigt identifiera sig som en av de som skatar på 
tjejskaten.  Nedanstående citat rör även det problematiken gällande variationer som finns inom gruppen 
tjejer. 

Jag tycker att det är lättare att när det bara är brudskatare som ändå är seriösa med sitt skatande, eh… 
men däremot så tycker jag att det är väldigt jobbigt med yngre barn eh… […] Men jag skulle tycka 
att det var skönt om det fanns en dag eller mera en eftermiddag eller en kväll som kanske är mera för 
barnskate, eller som är för riktigt nybörjarskate. 
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Här tolkar vi in komplexiteten i att samordna grupper som enbart är baserat på könet i form av 
särorganisering (SOU 2006:42). Det finns så många fler faktorer som spelar in under just begreppet kön, 
som här rörande tjejskaten, än att bara vara kvinna. Det som vi förstår framkommit ur denna tjejs 
berättelse är att olika behov finns hos olika tjejer. Det inte bara är könstillhörighet som är viktigt utan 
även ålder och kunskapsnivå kan vara betydande faktorer i att kunna identifiera sig med gruppen och 
skapa identifikation baserat på vad Hammarén & Johansson skriver om kollektiv identitet (2009). I dessa 
fall kan vi då förstå att särorganisering kan uppfattas delvis som negativ. Båda ovanstående citat visar på 
att tjejerna inte kan identifiera sig med särorganiseringen i form av tjejskate. De känner samhörighet med 
gruppen men när de ser till sitt eget skatande gagnar inte tillfället dem. Detta är möjligt att det både 
inkluderar inte bara kunskap inom skateboard utan det kan även röra personlig mognad. Det finns 
nybörjartjejer i alla åldrar och som vi tolkar det så är det inte bara yngre tjejer som är just nybörjare utan 
även äldre tjejer börjar skata. Här anser vi att lyser igenom en viss intersektionell problematik då denna 
tjej är äldre och har svårt att identifieras sig med yngre nybörjarskatetjejer och vi kopplar åter igen till det 
Hammarén och Johansson (2009) skriver om grupptillhörighet och kollektiv identitet. Dessa båda tjejer, 
som vi anser det, använder sig här av differentiering (a.a.) gällande identitetskapandet inom tjejskaten och 
då emot det egna könet. Denna differentiering tolkar vi är då baserat på ålder och tekniskt kunnande inom 
skate. 
 
7.2.3 Att passa in 

 

Det har som vi tolkar resultaten av tjejernas intervjusvar framkommit att den största delen av tjejerna 
upplever en känsla av att de ofta uppfattar sig bli bedömda av killarna. Detta påverkade många av dem 
gällande att skata överhuvudtaget med killar närvarade. De förklarar för oss som vi förstår det att de 
kände sig tryggare med att vara nybörjare tillsammans med tjejer än med killar då de upplevde det som 
pinsamt att åka inför killarna. Tjejerna berättar att de upplevde killarna som så mycket bättre än dem 
själva. Detta gjorde att tjejerna då upplevde sig själva vara i vägen för killarnas skatande. Utifrån 
tjejernas utsagor så tolkar vi att det är just i början av skatandet som dessa fenomen av skam och 
underlägsenhet uppstår. Det är av stor vikt att poängtera att det förekommer stora skillnader just gällande 
denna uppfattning om bedömning i de intervjusvar vi fått även om samtliga känt sig någon gång under 
sitt skateutövande bedömda. Vi tolkar att det just är i början av skatandet då, som vi förstår det från andra 
tjejers svar, att de som skatat lite längre har skaffat sig en trygg identitet som tjejskateboardåkare och då 
identifierar sig mer med gruppen skateboardåkare som helhet och därav inte upplever samma utsatthet 
utan snarare en gemenskap. Vi vill visa utifrån hur vi förstår det tjejerna menar med hur de upplever detta 
fenomen att bli bedömd och redogör därför detta med följande två citat som pekar just på hur olika det 
kan förstås. 
 

Alltså för det är mindre tjejer som skatar än killar och när man är på vanlig […] Det känns såhär 
säkrare att skata med tjejer, för killar är såhär… jag vet inte… det känns såhär att de ska säga att jag 
är dålig och sånt. Alltså det känns som om de tycker det… att jag inte kan något, eller att jag lär mig 
droppa och jag att jag inte kan nåt... att alla är bättre än mig… så jag vill liksom inte vara i 
streethallen. Det är liksom pinsamt och det är lite svårt att lära sig nya saker när alla åker runt och 
sånt. 

 

Det som denna tjej enligt vår tolkning visar på att särorganisering ger henne en trygghet att våga ta plats 
och med stöd från regeringens utredning (SOU 2004:59) och analys (SOU 2006:42) får vi en förståelse 
för hur tjejerna ges en möjlighet att kunna konstruera en identitet som skateboardåkare i en trygg miljö. 
De skapar sig en identitet som tjejskateboardåkare och får även en möjlighet i att öva sig på att ta plats i 
en miljö bland likasinnade. Detta anser vi kan härledas till ett kollektiv identitetsskapande (Hammarén & 



30 
 

Johansson, 2009) då de samtidigt undgår den maktstruktur som kan finnas inom skateytan som domineras 
av män (Bäckström 2005). Vi tolkar in av det tjejerna uttrycker att det är många av dem som har en 
grundkänsla av att inte duga och av att bli bedömda och vi anser här att det om möjligt är en 
självuppfattning sprungen ur en förlegad kvinnlig norm då kvinnan sågs som passiv och underlägsen 
(Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2011) och därav känner de som vi förstår det att de inte duger. Det 
kan även vara så att dessa tjejer känner skam precis som det Bäckström (2005) skriver om när även killar 
som är nybörjare känner att de inte är tillräckligt duktiga och blir bedömda. Vi anser att det kan handla 
om en inställning som nybörjare har vilken försvinner efter tjejerna har skatat ett tag. 
 

Ja nu ska jag inte säga att jag är jättegammal, för mina vänner som jag åker med är femtio plus och 
nästan 20 år äldre än vad jag är... men de är jue mina inspirationer…[...]. Det handlar bara om att du 
alltså ska ta bara bort den här…inte kanske offerkoftan men det här att man känner att man inte 
vågar eller att man tänker… utan det handlar om att bara ta din plats. Men det är som med allt annat i 
livet faktiskt, tycker jag…det är kanske mer utmanande då men det…åk! Precis som alla andra. Du 
är precis lika mycket värd att åka där precis som alla andra. Så det är bara att köra och men vågar 
man inte så säger jag, fake it till you make it, i så fall (fniss) för så har jag gjort […]. 

 

Vår förståelse utav vad denna tjej säger är att hon jämställer sig med sina vänner (männen) även om hon 
även separerar sig från dem. (Detta framgår inte av undersökningen men då en av författarna känner 
hennes vänner vet författaren att dessa vänner är män. Författarens anm.) Hon är vän med dessa män och 
blir inspirerad av dem och skapar sig därför sin identitet kollektivt i samvaro med männen. Ändå är hon 
20 år yngre och när hon poängterar detta så tolkar vi här det hon säger med att hon skapar sin identitet 
även genom differentiering och reflexivitet då hon å ena sidan identifierar sig på ett sätt fast ändå inte gör 
det. Här är det alltså både åldersskillnad och även mycket möjligt en kunskapsnivå som skiljer dem åt 
samt att det oftast är endast denna tjej som är av kvinnligt kön inom just det kompisgänget. Hon 
identifierar sig med dessa män även om det skiljer sig både i kön, ålder och i kunskapsnivå. För denna tjej 
är det just själva skateboardkulturen som sådan och i den miljön som hon konstruerar sin identitet 
oberoende på yttre faktorer såsom kön, kunskap eller ålder som binder henne samman i ett kollektivt 
identitetsskapande. Det är möjligt som vi tolkar det, att det beror på att hon har en trygghetsfaktor i och 
med att det är hennes vänner och att hon redan är accepterad kollektivt. Hon känner som vi förstår det att 
hon kan vara i sin skateidentitet fullt ut utan att känna sig diskriminerad på grund av ålder, kön eller 
kunskapsnivå. Här kan vi med andra ord läsa in utav det vi förstår av hennes citat att hon inte alls känner 
av någon maktstruktur eller att hon skulle ha ett utgångsläge som passiv och underlägsen sina vänner som 
det som Olofsson (1989) talar om som en aktiv arena av män för män. Denna tjej visar med det hon säger 
enligt vår förståelse att hennes identitetsskapande även sker genom individuation (Hammarén & 
Johansson, 2009) då hon uttrycker att projektet att åka skateboard är det som ska sättas i fokus och där 
bildar ett starkt jag. Det personliga projektet premieras här och det sker en nyorientering av det kollektiva 
i form tillhörigheten skatare och nu då tillsammans med dessa män (a.a.). Hon ansluter sig hellre till 
denna grupp av män då det är mer fördelaktigt för henne. 
 
7.2.4 Kulturell tillhörighet 

 

Tjejernas berättelser har gett oss en inblick i betydelsen av att kunna känna sig som en skatare, våga ta 
plats som en skatare på skateytan, känna tillhörighet med gruppen som skatare och vi förstår att själva 
skateboardkulturen är en viktig del för samtliga. Tjejerna skapar sin identitet genom att delta i 
skateboardkulturen och tillägna sig tillhörande artefakter såsom val av skateboard, skor och kläder.  
Kläder är en viktig del för att känna samhörighet med andra skatare men framför allt skor visar att du är 
en skatare. Av tjejernas berättelser får vi förståelse för att betydelsen av kläder avtar allteftersom de blir 
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äldre och uppnår personlig mognad men att de fortfarande vill visa att de är skatare genom skorna består. 
Tjejerna beskriver den traditionella skatestilen som maskulin. De vi har intervjuat har alla behov av att 
visa sin kvinnlighet på ett eller annat sätt då de är just tjejer och inte vill identifiera sig med män 
samtidigt som de vill tillhöra skateboardkulturen. Vi har valt att utgå ifrån två citat som visar på hur vi 
förstår det tjejerna berättar vilket följer här nedan. Vi har även valt ett citat som får avsluta och visa på 
hur vi förstår det alla tjejerna upplever om vad skateboardkulturen betyder för dem och hur de upplever 
att vara skatare. 
 

Lite granna för att det, även om man kanske inte alltid har sådana kläder på sig... men när man har 
det på sig så känner man sig som det. Asså när man tar på sig sina Vans, jag har jue Vans för att jag 
är skateboardåkare. Jag har inte Vans för att Vans är snygga (skratt) så att det blir lite sådär. Det har 
jue alltid varit sådär, att man tittar på folks fötter för att se vad de har… och så tittar man, hur ser 
skorna ut. Då ser man om de åker skateboard med dem eller inte […]. 

 

Det här med kläder och mode kan vi då förstå vara av stor vikt för identifikationen då utifrån denna tjejs 
uttalande. Här anser vi att det blir tydligt med vikten av identifikation genom kläder och att hon skapar 
sig sin identitet genom skorna. Även visar hon att hon söker identifikation inom grupper med skor av 
skatemärke men kan särskilja dem genom erfarenhet att läsa av skorna och hur de är nötta. Det är just 
nötningen på tårna som kan visa om en person skatat med sina skor eller bara är en poser, en person som 
vill tillhöra en viss kultur utan att utöva det som gör själva kulturen. Här blir det även tydligt vad kulturen 
i sig betyder och hur den smittar av sig på andra i samhället i stort. Det är möjligt att dessa andra vill ha 
samma känsla av att vara del av en aktiv och våghalsig kultur, en subkultur utan att egentligen våga ta del 
fullt ut och genom sitt kläd och skoval ändå kan ikläda sig känslan av att våga och ta plats. Skor är en 
specifik del av skateboardkulturen då de är avhängigt hur de är konstruerade. Brädan manövreras till 
största del med fötterna och det är viktigt att brädan med griptapen kan kännas genom skorna och kan 
styras med skorna. Själva skon behöver därför vara av en specifik kvalité och i ett speciellt utförande. Det 
har gjort att det finns specifika skateskomärken och en hel skoindustri som är uttalat bara för 
skateboardåkning (författarnas anm.). Här utav hennes citat som vi förstår det så ikläder hon sig inte alltid 
med kläder som är skatebara. Hon visar även här på behovet att kunna känna kollektiv tillhörighet som 
tjej. 
 

Däremot innan så kunde jag tycka att det var när jag var yngre så var det så himla viktigt med 
identiteten att man… det var därför jag hade så stora byxor men jag behöll alltid väldigt långt hår för 
att jag skulle visa min kvinnlighet därigenom (skratt) […]. 

 

Här blir det tydligt att skatekulturen och det mode som fanns då när denna tjej var yngre och tyckte det 
var viktigt att skapa sig en identitet tillhörande den kulturen med just stora byxor. Hon visar även vikten 
av att påvisa tillhörighet gällande sitt kön. Hon visar på som vi tolkar det en uppfattning om att långt hår 
är för henne sammankopplat med kvinnlighet. De stora byxorna härrör till det mode som fanns inom 
vissa kulturer inte bara skatekulturen under just den tidsperioden och kan då som vi tolkar det förknippas 
som ett manligt attribut. Skateboardåkandet och själva skateboarden som sådan är som bekant förknippat 
med manlighet och allt vad det innebär inom ramarna för den manliga normen. Det var viktigt för henne 
att visa på sin kvinnlighet men även att hon var normöverskridande, aktiv tjej och däri skapade sig sin 
identitet. Vi uppfattar det att konstrueras socialt inom en subkultur är en de grundläggande 
utgångspunkterna mode, klädstil och kan precis som skateboardkulturen är för samhället i stort vara för 
dessa tjejer inom skateboardkulturen, visa på en rebelliskhet, ett normbrytande och utmana andras 
uppfattning för vad som är normalt. Dessa är av stor vikt för dessa tjejer som vi förstår det då det visar en 
tillhörighet inom gruppen som skatare samtidigt som de går emot den norm som är giltig inom 
skateskulturen. Kläder visar på vår sociala tillhörighet och även i mångt och mycket vem vi vill utge oss 
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för att vara. Genom att ikläda oss i vissa attribut kan vi skapa en känsla av att vi verkligen är det vi utger 
oss för att vara.  
 

Jag tycker definitivt att det är härliga människor och just den här variationen av åldrar och 
människor. Man ses och det är liksom en frizon. Där vi alla ses och vi har den här gemensamma 
nämnaren. Där är det liksom bekymmer och allting försvinner nästan, Det blir så att det är något som 
jag verkligen får så mycket energi av och allt vad det innebär, resor och allting. Men en 
gemenskap… värme.[…]Ja, och att det alltid finns någon som, man börjar alltid prata med någon, 
det är… jag men det är ett lätt sätt att träffa och lära känna andra människor. Så har det jue alltid 
varit med skateboard liksom… att man har liksom någon sorts gemenskap… så kommer du till andra 
sidan jordklotet och träffar en skateboardåkare så har du liksom någonting som klickar så här… 
oavsett vart du kommer ifrån, oavsett ålder, oavsett hur duktig man är…[…] Det är en jätterolig 
social grej. Man träffar jättemycket roliga människor och alla är där… på samma villkor liksom. Det 
spelar ingen roll om man är fem å eller femtiofem år. Om man är jätteduktig eller mindre duktig. 
Man har ändå liksom en gemensam driv på något sätt. Även om alla är individer, individuella, det är 
ingen lagsport eller så… är det ändå så att man har… den där känslan gemensamt... att man vill, alla 
vill liksom hela tiden lite mer än såhära. Ja, och alla vill jue det. Och alla blir glad om någon klarar 
lite mer, så att, ja, det är… liksom en skön värld att vara i det... positiv värld liksom. Med alla sorters 
människor. Alla har ändå den här liksom… gemensamma driven. 

 

Detta ovanstående sista citat får avluta och summera vår analys med hur vi förstår det tjejerna berättat för 
oss om vad skateboardkulturen betyder för dem. Här i detta citat är hon glad över att ta del av den 
kollektiva identitet som finns i form av skateboardkulturen. Samtidigt ser vi att hon skapar sin identitet i 
sin helhet med relativ öppenhet då hon känner samhörighet med alla även över landgränser och 
världsdelar. Även sker identitetsskapandet med individuation som vi ser det då hon säger att det i den 
kollektiva gemenskapen finns de som visar på individualitet och ett starkt eget jag som ändå är påhejat av 
gruppen och delaktig i kulturen. Vi uppfattar även det hon säger som att hon skapar sin identitet genom 
differentiering då hon känner en gemenskap med en kultur som är präglad av manliga normer samtidigt 
som hon är tjej med kvinnligt genus och gjort skatandet till sin livsstil.  
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8. Diskussion 
 

Under vårt arbete med denna uppsats och dess syfte som är att undersöka särorganisering inom 
skateboardkulturen så har vi riktat oss till att besvara två stycken forskningsfrågor som berör detta. Den 
första frågan är: Hur upplever skatetjejerna särorganisering inom skatekulturen? Den andra frågan är: Hur 
påverkas deras identitetsskapande av skatekulturen? 
 
Intervjuerna visar på en samstämmighet där flertalet av tjejerna verkligen anser att särorganisering 
behövs inom skateboard då de förstår behovet av detta framförallt för att de ser att många tjejer har svårt 
att ta plats i vanliga fall på en manligt dominerad allmän skateyta. Samtliga tjejer uttrycker på ett eller 
annat sätt att det är bra att tjejskaten finns men att de själva inte har ett behov av den. Resultatet pekar på 
att det rör sig om skillnader och då inte bara gällande könet. Det som kommer in här är ålder, 
kunskapsnivå som också hänger ihop med hur länge de har skatat. Vi anser det finns en fara i att bara 
organisera en grupp för tjejer och ha en förväntning om att det skall tillgodose alla de olika behov som 
finns för att tjejerna ska kunna skapa sig en identitet som tjejskatare. Då vi alla är olika och identifierar 
oss på olika sätt i olika sociala sammanhang behöver även dessa tjejer andra sätt att identifiera sig med än 
sitt kön för att kunna tillgodogöra sig särorganisering. Vi tar stöd och samtycker delvis med den tidigare 
forskning vi har använt oss av i uppsatsen. Skatescenen av i dag är fortfarande manligt dominerad och 
tjejerna har ett behov av att få hjälp att ta plats i den kontexten. Det är ett faktum. Ändå finns det de tjejer 
som har integrerats i gruppen skatare och ser sig som en del och identifierar sig skatare och delaktiga i 
skatekulturen. Det är tydligt att den gamla förlegade normen om manlighet och kvinnlighet fortfarande 
florerar och att tjejerna på ett eller annat sätt känner sig diskriminerade även om själva 
skateboardkulturen. Känslan finns delvis kvar hos dessa tjejer att de är underlägsna männen på ett eller 
annat sätt. Det framkommer tydligt av vår undersökning att de flesta tjejerna som skatar visar sig 
differentiera sig gentemot den specifika gruppen tjejskate även fast de är av samma kön. Under de 
tillfällen de skatar tillsammans med män på allmän yta differentierar de sig även från dem. De använder 
sig av en reflexivitet och en individuation för att kunna känna och söka tillhörighet inte bara med det 
egna könet utan även i de situationer då de är i mixade sammanhang. Här ser vi den komplexitet som 
finns i skatetjejernas identitetsskapande och hur de söker efter den kollektiv gemenskapen som gör för 
dem att de ska kunna fortsätta skata och känna tillhörighet. 
 
Vår undersökning åskådliggör att åldersskillnaden och/eller kunskapsskillnaden mellan den enskilda 
tjejen och gruppen som helhet kan bli för stor och då inskränks det egna skatande och denna enskilda tjej 
väljer bort att närvara på dessa tjejskatetillfällen. Hon skulle istället kunna vara en tillgång inom 
särorganiseringen. Om även dessa enskilda tjejers behov kunde tillgodoses under dessa tjejeskatetillfällen 
så skulle tjejskaten kunna få fler fysiskt närvarande förebilder. Det har framkommit att det finns ett stort 
behov av förebilder och många av tjejerna uppskattar att skata med andra tjejer. Många av dem söker 
efter likheter för att känna att de passar in. En av dessa likheter är att skapa sig en identitet med de av 
skateboardkulturen tillhörande uttryck såsom val av kläder och bräda i ett kollektivt identitetsskapande. 
Det finns olika sorters skatestilar och olika sorter av brädor och märken som signifikant talar om 
tillhörighet för de som är invigda. Även de som är utanför skatekulturen blir varse dessa kulturella uttryck 
då skatarna tar del i samhället i stort. Deltagandet kan ske bland annat genom att skata i det offentliga 
rummet vilket kan ses som provokativt från allmänheten samtidigt som det visar på en annan aspekt av 
vad tingen kan brukas till. De styrande i samhället motarbetar skatarnas deltagande i det offentliga 
rummet med olika maktmedel såsom förbud och restriktioner. Dessa restriktioner kan visa sig i vissa fall 
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som fysiska skateboardhinder på ytor som tidigare varit skatebara. Här kan vi relatera skatekulturen till 
att vara en estetisk kultur som är spektakulär och samtidigt ifrågasätter vad som är normalt och hur vi ska 
uppföra oss.  
 
Det faktum att skateboard är en svår och fysiskt krävande aktivitet kan göra att vilken person som helst 
kan känna sig obekväm eller lite tafatt i början. Lägger vi då till det faktum att som tjej ta del i en manligt 
dominerad kultur som skateboard är förstår vi att det finns ett behov av en miljö som underlättar 
skatandet och gör det mer tillgängligt. Här har lösningen på det problemet varit att skapa ett utrymme i 
form av särorganisering för att tillgodose det behovet. Det som händer är att tjejerna ändå inte kan 
identifiera sig fullt ut även om de alla på ett eller annat sätt under utvecklingen av sin identitet som 
skatetjej tar del av tjejskate. Det är möjligt att det vi ser här är lika med den stora individualitet som finns 
inom både skatekulturen och samhället i stort. Att alla är vi individer med olika behov. Precis som vi alla 
andra har behov av identifiering och att gruppera oss med likasinnade har dessa tjejer behov av att göra 
på samma sätt. Vi anser det skulle kunna gagna all särorganisering om de hade det i åtanke. Det finns fler 
än ett sätt för tjejer att identifiera sig med varandra och det visar på den komplexitet som finns både i det 
individuella identitetsskapandet och i särorganisering. Det reflexiva inom identitetsskapandet blir tydligt 
då tjejerna både identifierar sig med män även fast de inte har något behov att för den skull vilja vara en 
del av det manliga könet. Här glider tjejerna mellan att å ensa sidan identifiera sig som skateboardåkare 
med den manliga kulturen och dess förebilder samtidigt som de identifierar sig som kvinnor och vill visa 
på sin kvinnlighet. Detta sker genom att ifrågasätta den passiva kvinnliga normen och skapa sig en 
identitet som en aktiv kvinna med de attribut som tillhör den subkultur som de är delaktiga i. Detta skapar 
en motsättning och även ifrågasätter den manliga norm som finns inom den manligt dominerade 
skatekulturen och på så vis den maktstruktur som är gällande.  
 
Det är av vikt, anser vi, att vilken kultur det än gäller se till kvinnor och deras olika behov för att 
åstadkomma jämställdhet. Vi anser att dessa tjejer behöver identitetsskapandet i form av särorganisering 
men behöver även få behovet av att alla är olika och har olika behov tillgodosedda. De har en dubbel 
uppförsbacke att ta sig uppför. Likväl är detta inte en unik situation för just dessa tjejer. Den här 
strukturen kan ses i flera olika sammanhang inom samhället där en manlig norm härbärgerar. Influenser 
av maktordningar och motstånd för att motverka jämnvikt. Det finns inte bara inom själva den manliga 
normen utan även inom den kvinnliga normen. Inom den kvinnliga normen kan differentiering ske 
gentemot det egna könet där vi istället skulle vilja se ett stöd för det egna könet. En reflexivitet sker och 
identifiering och samhörighet bildas istället med det manliga könet för ett det gagnar den egna kvinnliga 
individen mer, just då vid det tillfället. Det individuella blir egoistiskt och identitetsskapandet sker genom 
individuation. Vi behöver som en del av mänskligheten bli varse detta för att kunna tillgodose minoriteter 
på alla nivåer inom samhället för att på så sätt kunna bistå till ett jämlikt samhälle. 
 
Det är mycket möjligt att vi kunde valt en annan kvalitativ metod såsom livsberättelse för att kunna nå 
det resultat vi var ute efter. Vi tror att om vi skulle velat vinkla frågorna ur ett annat perspektiv än att utgå 
ifrån tjejernas uppfattning skulle vi kunnat se strukturer inom samhället genom strukturalism och 
diskursanalys. Även är det rimligt att vi skulle kunnat använda oss av feministisk diskursanalys. Däremot 
motsäger vi oss en kvantitativ studie då vi var ute efter dessa tjejers uppfattning även om vi tolkat den. 
Det finns även en trolig aspekt av att vi skulle kunnat använda oss av en fenomenologisk metod om vi 
varit ute efter att studera just ett specifikt fenomen utifrån en mer psykologisk aspekt. Då vi var ute efter 
tjejernas uppfattning särorganisering och hur de skapar sig en tjejskateidentitet så anser vi att vi valt en 
lämplig metod för som vi betraktar ett lyckat resultat. 
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Vi tycker att det skulle vara spännande och givande att fortsätta vår forskning inom områden såsom 
subkulturer, diskriminering, identitetsskapande, särorganisering av olika slag och även samhällsstrukturer 
inkluderat med ett maktperspektiv.  
 
Ur tjejernas berättelser har det framkommit att inte bara det att vara skatetjej och skapa sig en identitet 
som skatetjej, vare sig det är inom eller utanför särorganisering, är svårt. Utan även det faktum att vara 
del av en subkultur och kunna ta plats både i den, i samhället och ifrågasätta de rådande normerna är 
komplicerat. Dessa tjejer som skatar är vår tids rebeller och gör förhoppningsvis en stor förändring på 
lång sikt som börjar i det lilla.  
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12. Bilagor 
12.1 Intervjuguide 
 
Hur länge har du skatat? 
Varför skatar du? 
Vad skatar du i för disciplin? 
Vad gillar du att skata mest? 
Har du något speciellt trick du tränar på just nu? 
Vad tycker du är extra svårt med att skata? 
Vad är det roligaste med att skata? 
Finns det något som du tycker är tråkigt med skate? 
Vad gillar du å skata på för bräda, hjul, truckar? 
Vad har du för stil gällande kläder? 
Kan det vara viktigt att på något sätt visa att du är en skatare genom kläder? 
Vad gillar du mest med att skata? 
Hur länge har du skatat på Frys? 
När brukar du gå på Frys mest? 
Vad är det som du gillar mest med Frys? 
Finns det något som du inte gillar på Frys? 
Finns det andra ställen som du gillar att skata på? 
Vad är det du gillar mest med dessa andra ställen? 
Kan du beskriva hur en typisk skatetjej är? 
Vad innebär tjejskate för dig? 
Vad tycker du är bra med tjejskaten?         
Vad tycker du är dåligt med tjejskaten? 
Tycker du att det är lättare att skata på tjejskaten? 
Skatar du annars också på Frys? 
Känner du att du har samma möjlighet att ta plats i vanliga fall när du skatar på Frys? 
Känner du att du har fått fler tjejkompisar via tjejskaten? 
Har du varit på något tjejcamp någon gång? 
Tycker du det är fånigt med tjejskate? 
Hur tycker du att tjejskaten har fått dig att utvecklas? 
Tycker du att det är lättare att skata med tjejer? 
Spelar det någon roll om det är tjejer eller killar du skatar med? 
Hur känns det att skata när det är folk där som du inte känner? 
Vad tycker du om att skata inför åskådare? 
Känns det annorlunda om det är andra skatare som tittar? 
Vad har du för mål med din skatning just nu? 
Kan ditt skatande hjälpa dig i skolan och på arbetet? 
Påverkar skatandet din vänskapskrets? 
Hur skulle en perfekt skatesession vara för dig? 
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12.1.1 Följdfrågor 
Hur då? 
Hur menar du då? 
Hur tänker du då? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 


