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”Nordens största cykelmotionslopp enbart för tjejer med målplats utmed den 
fina Vätternpromenaden mitt i centrum av Motala. En tjejfest som fortsätter 
långt efter målgång!” (Tjejvätterns webbsida, juni 2013). I denna artikel 
diskuteras empiri från ett pågående etnologiskt forskningsprojekt som syftar 
till att analysera motionslopp för kvinnor, så kallade tjejlopp, som kulturellt 
fenomen – historiskt och i samtiden, i Sverige samt med nordiska och inter-
nationella utblickar.1 Tjejlopp förekommer i hela västvärlden, med löploppet 
New York Mini, grundat 1972, som det allra äldsta. När det gäller mixade 
lopp med fokus på folkhälsa och motion, snarare än på resultat, är Danmark 
ett föregångsland, till exempel med Eremitageløbet utanför Köpenhamn som 
startade 1969 och sägs vara världens första rena motionslöplopp (Forsberg 
2012:16). Också inom tjejlopp var Danmark tidigt ute med Kvindeløbet i 
Köpenhamn 1981, Europas första motionslopp för kvinnor, som också in-
spirerade till Tjejmilen i Stockholm 1984.2 Idag springs, cyklas och simmas 
en mängd tjejlopp över hela Danmark, exempelvis cykelloppen Lady Tour 
i Herning och Tøse-Runden i Køge3, triathlonloppet I FORM KvindeTri i 
Gentofte, samt löp/jogg/promenadlopp som ALT for damernes Kvindeløb och 
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Femina Kvindeløb, vilka genomförs på flera olika orter, International Women’s 
Day Run i Köpenhamn och så vidare. 

Även i Sverige har motionslopp för kvinnor blivit en vanlig och populär förete-
else och hundratusentals kvinnor deltar varje år i lopp som Vårruset, Tjejmilen 
och Tjejvasan. Loppen marknadsförs ofta med ord som gemenskap, fest och 
glädje – utan jäkt och stress. Det är uppenbart att konceptet är lyckat och 
lockar många deltagare, liksom motionslopp i allmänhet, men vi vet fortfa-
rande väldigt lite om dessa arrangemangs betydelse i människors liv eller i 
samhället i stort – och varför de upplevs som så attraktiva. Det är detta som 
forskningsprojektet vill undersöka.

Projektet bygger på etnografiskt fältarbete, arkivstudier och skriftliga berät-
telser, i form av svar på ett skrivupprop från Nordiska museet, från omkring 
600 tjejloppsdeltagare. Ett av de lopp som studeras är Tjejvättern, ett motions-
lopp på cykel för kvinnor, som startade 1991 och numera lockar 5000-6000 
deltagare årligen. Loppet ingår i den så kallade Tjejklassikern, ett samarbete 
mellan fyra lopparrangörer i olika motionsgrenar (cykel, simning, löpning 
och skidor), som går ut på att man ska genomföra samtliga fyra lopp inom 
en 12-månadersperiod. Tjejvätterns 10 mil långa bana börjar och slutar vid 
Vätterns strand i Motala och cyklas av många olika slags kvinnor med alla 
slags cyklar: Från snabba racercyklister på kolfiberramar till kvinnor i alla 
åldrar och kroppsformer som använder sina vanliga vardagscyklar för att njuta 
av loppets vackra omgivningar och vänliga stämning. Studiens fokus är både 
på deltagarnas egna upplevelser och berättelser om loppen samt på de sociala 
och politiska konsekvenserna av dessa arrangemang: För könsrelationerna 
i samhället, för motionsidrotten och för de möjliga sätten att vara kvinna, 
motionera och delta i motionslopp. 

I denna artikel kommer ett utdrag ur en autoetnografisk skildring från 
Tjejvättern att presenteras. I autoetnografisk metod, som är en variant av 
deltagande observation, använder forskaren sig själv på ett explicit sätt genom 
hela forskningsprocessen, genom att dokumentera och analysera sina egna 
tankar, känslor och upplevelser på samma sätt som annat etnografiskt ma-
terial (exempelvis intervjuer och observationer). Autoetnografi är en uttalat 
reflexiv metod, som vuxit fram som en av många möjliga lösningar på den 
representationskris och reflexivitetsdiskussion som uppstod bland antropolo-
ger (och etnologer) på 1980-talet (Butz & Besio 2009). Det reflexiva anslaget 
gäller såväl under materialets tillkomst som vid analys och skrivande. Auto-
etnografi är: ”[A]n approach to research and writing that seeks to describe 
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and systematically analyze (graphy) personal experience (auto) in order to 
understand cultural experiences (ethno). ”(Ellis, Adams & Bochner 2011:1).

I det här fallet har jag som forskare på ett medvetet sätt deltagit i och doku-
menterat Tjejvättern, och artikeln är ett första försök att redogöra för delar 
av detta autoetnografiska material, samt analysera hur genus- och cyklist-
kompetenser görs inom ramen för detta motionslopp: Hur skapas deltagarna 
– inklusive jag själv – som kvinna/cyklist/motionsidrottare/loppdeltagare, 
genom Tjejvätterns inramning, arrangemang och genomförande?4 Avslut-
ningsvis förs också en diskussion kring hur autoetnografiskt material kan 
användas vid studiet av ett fenomen som tjejlopp. 

UR FÄLTDAGBOKEN: 7 JUNI 2013, DAGEN INNAN LOPPET
Vi kommer till Motala med bil, jag och familjen. (…) Slår upp tältet och lastar 
av cyklarna. Sedan cyklar vi alla tre in mot stan för att hämta nummerlappar 
till mig och sexårige sonen (som ska cykla Minivättern ikväll), kolla utbudet i 
mässtältet, handla middag, och genomföra Minivättern.

På Stora torget är det full fart. Två stora vita tält rymmer nummerlappsutdelning, 
mässa och Team Sportia-butik. Vi lutar cyklarna mot ett träd och låser fast dem vid 
varandra. Sedan ställer vi oss i kö till nummerlappsutdelningen. När vi kommer 
fram får jag veta att jag står i fel fålla och ska gå en bit längre bort. Sonen får sitt 
startkuvert i alla fall och medan han och maken fixar med det går jag bort för att 
hämta mitt eget. Efteråt tittar jag lite på utbudet i Enervits stånd. Jag behöver två 
stycken energigel till loppet imorgon. Vill att det ska vara utan skruvkork, bara en 
flik att riva av, och citronsmak, och helst med koffein i också. Jag hittar inte det jag 
söker och medan jag letar kommer familjen och vill att vi ska gå vidare in i tältet. 
Samtidigt lottar Enervitförsäljaren ut en fristart till Halvvättern på söndagen: 
”Först hit fram får den!”, säger han. ”Ska jag ta den?”, undrar maken. Jag nickar. 
Han går fram och säger att han vill cykla, får berätta vad han heter och var han 
kommer ifrån. Och sedan har han en gratis Halvvätternstart. Passar perfekt – han 
ville ju raceträna på söndag! Jag är glad för hans skull. Det känns också bra att 
vi nu har varsitt lopp under helgen, alla tre. Men samtidigt lite nedrigt att vi är 
så heteronormativa: Lilla cykelfamiljen där barnet cyklar Minivättern, mamman 
Tjejvättern och pappan Halvvättern. Jag borde ju cykla Halvvättern också, tänker 
jag. Och minns reklambilderna jag såg utanför en cykelbutik för en vecka sedan. 
Tjejvättern: Ordet ”Stolt”, leende kvinna i sportkläder, inte specifikt cykelklädd, 
cykel med rakt styre. Halvvättern: Ordet ”Spänd”, sammanbiten man i cykelklä-
der, cykel med bockstyre. Det känns som att det skaver lite.



Vi går in i mäss-/butikstälten. Cykelkläder, sportmat och lite utrustning, som 
pumpar, vattenflaskor och kedjor, trängs med ”rumpräddarsalvor” och nya snabba 
cykelmodeller från Bianchi och Crescent. Bianchis dammodell (som inte finns upp-
ställd på plats men som jag sett i Vätternrundans magasin Cykla) är rosa, tyvärr, 
och inte den snygga mintgröna Bianchifärgen. Detsamma gäller cykelkläderna 
i dammodell. Överhuvudtaget är det mycket rosa cykelkläder i butiken denna 
helg. Jag undrar om det är lika markant nästa helg när Vätternrundan går av 
stapeln? Har svårt att tro det.

Jag hittar rätt sorts energigel och köper två. I ett hörn finns profilprodukter från 
Vätternrundans olika lopp. Det är t-shirts i bomull och funktionsmaterial (dock 
inga cykeltröjor med fickor på ryggen – konstigt!), linnen (endast Tjejvättern), 
huvtröjor i bomull och powerstretch, buffar, väskor. Jag fingrar på ett trepack 
korta vita cykelstrumpor med Tjejvätternlogga. De flesta Tjejvätternsakerna är 
rosa eller lila, men mintgrönt, vitt eller svart finns också. Loggan är dock alltid 
rosa. Jag köper en rosa bomulls-t-shirt med Tjejvätterntryck. Tänker att den är 
bra forskningsmaterial och att jag ska använda den när jag pratar om projektet. 
Känner mig lite tveksam till att bära den annars, dock. Konstigt det där… Sonen 
vill köpa en orange tröja med Minivätterntryck, men den finns inte i rätt storlek. 
Vi hittar en ljusrosa istället och köper den. Är glad över att han är fri bland 
färgerna än så länge!

Efter inköpen sätter vi oss utanför tältet. Ett gäng kvinnor 55+ kommer ut från 
tältet med blänkande hjälmar på huvudet och startkuvert i händerna och låser 

Reklam för Tjejvättern och Halvvättern utanför cykelbutik. 
Foto: Karin S. Lindelöf
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upp sina damcyklar. De är uppsluppna och glada och rättar till hjälmarna med 
handen lite då och då, som om de vore ovana att ha dem på sig. Har de kanske 
köpt dem precis? Måhända i tältet? Jag reflekterar över det faktum att så många 
genomför Tjejvättern på vanliga damcyklar, de som de använder för att ta sig 
till jobb, affär, skola och dagis, fritidssysselsättningar, vänner och nöjen. Kvinnor 
använder ju cykeln i vardagen i betydligt högre utsträckning än män. Men kanske 
inte i så hög grad som hobby, sport och motion. På många ställen i landet är ju 
hjälmanvändningen bland vuxna vardagscyklister låg (men hög bland motionscy-
klister). Så snart man kommer utanför Stockholm är det få vuxna som har hjälm, 
har jag märkt.5 I Vätternrundans olika lopp är dock hjälm ett krav (liksom i 
allmänhet i både motionslopp och cykeltävlingar), och då behöver även den som 
aldrig annars bär hjälm skaffa en. Jag tänker att de (män och kvinnor) som deltar 
i exempelvis Halvvättern och Vätternrundan i högre grad har cyklandet som en 
hobby och träningsform (och därmed använder hjälm), än många av de kvinnor 
som deltar i Tjejvättern och som cyklar mycket i vardagen och har cykeln som 
transportmedel (och därmed inte använder hjälm). Det vore intressant att ta reda 
på om de säljer mycket hjälmar i tältet i samband med Tjejvättern…

Pyntad damcykel med gelöverdrag till sadeln. 
Foto: Karin S. Lindelöf

Jag fotograferar en damcykel, parkerad utanför tältet, som har cykelkorgen pyntad 
med plastblommor runt kanten och en liten plastgräsmatta i botten. På den 
breda sadeln sitter ett till synes sprillans nytt sadelöverdrag i svart neoprene, från 
Biltema, med texten EXTRA GEL. Samma slags reflektion dyker upp. Självklart 
köper inte de vardagscyklande damerna cykelbyxor med stoppning, de skaffar ett 
rejält stoppat överdrag till sadeln istället!
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KOMPETENSER OCH STEREOTYPER
I avsnittet ovan kan vi se hur en rad kompetenser och göranden aktualiseras i 
samband med nummerlappsutdelning och besök i mässtältet: Letandet efter 
rätt fålla för att få sin nummerlapp och blicken som scannar av utbudet för 
att hitta rätt sorts energigel – eller något annat som behövs inför loppet. 
Erfarenheter från tidigare motionslopp har skapat särskilda kompetenser som 
kan aktiveras i vissa situationer. Hur har det varit tidigare, vad fungerade bra 
(eller inte), vad har jag lärt mig av det, hur vill jag ha det denna gång? 

Men skildringen visar också på heteronormativa och könsstereotypa tendenser, 
som skaver för mig som feminist. Det handlar både om marknadsföringen av 
det specifika loppet och relaterade arrangemang, där Tjejvätterndeltagaren 
avbildas som en glad, allmänt aktiv kvinna och Halvvätterndeltagaren som 
en seriöst satsande cyklistman, och om explicit feminint kodad färgsättning 
av logotyp, profilprodukter, utrustning och kläder. Här föreskrivs ett visst 
slags femininitet, en ”tjejloppstjejighet”, som ger anvisningar om hur man som 
deltagare i detta lopp både förväntas klä sig och förhålla sig till genomförandet 
av loppet (jfr Lindelöf 2013). 

När det gäller genusanalyser av sport och idrott finns omfattande forskning 
som visar på liknande tendenser inom många olika grenar och sammanhang, 
från elit- till motionsidrott. Idrotten är ett ojämställt område som i hög grad 
är manligt kodat: Den maskulina idrottsnormen är stark och föreskriver att 
idrottaren (exempelvis cyklisten) är en man – och idrott är en viktig ingrediens 
i skapandet av maskulinitet (se t.ex. Messner & Sabo 1990). Avvikaren måste 
därför definieras: Damkronorna, dam-EM, damboxning, tjejlopp. Avvikelsen 
från normen innebär också lägre status och där är cykelsporten inget undan-
tag. Kvinnor som är cykelproffs tjänar betydligt mindre än män, deras lopp får 
mindre uppmärksamhet, prispengarna är mindre, sponsorkontrakten likaså. 
Och när det gäller motionsloppen är Tjejvättern bara en tredjedel så långt som 
Vätternrundan (och två tredjedelar av Halvvättern). En riktig cyklist är alltså 
en man, medan kvinnor cyklar mest för skojs skull. Liksom i många andra 
sammanhang där kvinnor agerar och presterar, riskerar kvinnor som idrottar 
också alltid att bedömas utifrån hur de ser ut – kanske i minst lika hög grad 
som utifrån sina prestationer. För att bli begriplig som kvinna och idrottare 
måste du nämligen också visa att du är kvinnlig, feminin, en ”riktig” kvinna 
(jfr Tolvhed 2011, Cahn 1995). I samband med tjejloppen, både i cykel och 
andra grenar, blir det också tydligt att hälsa och gemenskap ses som typiskt 
kvinnliga värden, som lyfts fram och betonas av både arrangörer och många 
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deltagare (om än långt ifrån alla), medan prestationerna nedtonas. Detta är 
centrala aspekter på tjejloppsfenomenet i synnerhet och villkor för kvinnors 
motionsidrottande i allmänhet, som kommer att utvecklas i kommande ar-
tiklar. 

Men: Den blomstersmyckade damcykeln med extra bekväm sadel, som vid 
första anblicken kan uppfattas som ett bekräftande och återskapande av en viss 
genusstereotyp, skulle också kunna tolkas som ett performativt, lekfullt och 
parodiskt görande av förväntad tjejloppsfemininitet (jfr Butler 1999/1990). Vi 
kan dock inte veta om cykeln faktiskt skulle användas i loppet, eftersom det 
(ännu) inte satt någon nummerlapp på styret. De hjälmbärande kvinnornas 
agerande utanför tältet är också intressant. Om cykelhjälmsanvändning ut-
anför Stockholm är förknippad med seriös cykelträning, blir deras nyvunna 
erfarenhet och tillvänjning till hjälmen inte bara ett sätt att göras till Tjejvät-
terndeltagare, underkastade arrangörens regelverk, utan också potentiellt en 
transformation till motionscyklister, med ändamålsenlig klädsel och acceptans 
för tillplattad frisyr!

UR FÄLTDAGBOKEN: 8 JUNI 2013, TJEJVÄTTERN
Jag ska starta 9.24 så jag har ganska gott om tid på morgonen. Ställer klockan 
på 7.00 för att inte behöva stressa. De som har tälten runtomkring håller också 
på att göra iordning sig inför loppet. Men de flesta har inte så sportiga cyklar 
som jag, det är mest raka styren och ganska grova däck. Jag tycker lite synd om 
dem. Det kommer att bli jobbigt. Jag undrar varför de deltar i loppet under de 
förutsättningarna. Kanske är det en del i Tjejklassikern, en som bara ska avklaras, 
och att det därför är värt att åka till Motala för en cykelutflykt i maklig takt. Är 
både förundrad och imponerad. Vet ju att det finns de som genomför hela Vät-
ternrundan (30 mil) på de premisserna också. DET verkar helknäppt, däremot!

Jag klär mig i cykelkläderna direkt på morgonen, har gjort i ordning en påse i 
tältet kvällen innan. Det verkar bli finväder så det får bli kortärmat och tunna 
vindjackan. Cykelbyxor med hängslen, de får hänga löst tills det är dags att åka. 
Knävärmare för säkerhets skull, vill inte att knäet börjar krångla. Tar windstop-
perjackan utanpå för att hålla värmen så länge, ska lämna den vid starten. 
Cykelhandskarna i ryggfickan, nummerlappen på bröstet, den andra sitter redan 
på cykeln (den är ceriserosa som allt annat kring detta lopp – Halvvättern har 
en brun…), korta vita strumpor (såklart, det är ju landsvägscykling ;-), svarta 
cykelskor. Cykeln är en svart-blå cyclocross med racerdäck, och ny ljusblå styrlinda. 
Den blir nog smutsig snart, men det var den vi hade hemma… Sadelväskan 
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rymmer en energigel, däckavkrängare, extraslang, telefon, körkort och kreditkort, 
bilnyckeln. En liten pump sitter i en hållare på ramen. En energigel i ryggfickan. 
Äter frukost, borstar tänderna, går på toa. Sedan hejdå och rullar in mot stan. 
De i tältet bredvid har redan åkt – de startade nog tidigt.

Jag ser inte så många andra cyklister på vägen in, men när jag närmar mig 
starten myllrar det av dem. Jag gör mina sista förberedelser. Byter vattnet i ena 
flaskan mot sportdryck. Tänker att jag börjar med att dricka ur vattenflaskan 
och sedan fyller den också med sportdryck i första depån (Borghamn efter drygt 
tre mil) och placerar den därför i främre flaskstället på ramen – så att den är 
lättast att komma åt. Nu har jag inte så jättemycket tid kvar längre, så jag byter 
windstoppern mot tunna vindjackan (som har legat i bakfickan), lämnar in 
windstoppern i tältet, i en plastpåse med mitt startnummer skrivet utanpå med 
spritpenna. Känner mig glad över att allt är pumpat och fixat och klart – det är 
full ruljangs kring luftstationen och mekverkstaden. 

Uppvärmningsjympa pågår också vid starten, precis som på många andra mo-
tionslopp – och ALLA andra tjejlopp – som jag har deltagit i eller tittat på. 
Instruktörerna står på ett lastbilssläp och det är ganska många som följer med i 
rörelserna. Andra köar till startfållorna, det är två minuters mellanrum mellan 
varje startgrupp och tre olika fållor att gå in i beroende på vilken grupp man 
startar i. Det står på nummerlappen vilken man ska välja – och på stora ljusskyltar 
vid ingången till varje fålla. Känns lite som att vänta utanför bilbesiktningen…

Dags för sista toabesöket. Lutar cykeln mot sidan på en av de blå bajamajorna 
och ställer mig i kön. Det är bara några före. Jag har sett flera i ljusblå och vita 
cykeltröjor som det står ”Cyklande tjejer!” på. Undrar vad det är för några…? 
Som tur är ställer sig en av dem bakom mig i kön, så jag passar på att fråga. 
”Vi är en facebookgrupp med 1600 medlemmar över hela landet, som gillar att 
cykla”6, säger kvinnan, ”Vi har träffar och träningsläger och allt möjligt – jät-
tekul!”. ”Jaha, lite som SubXX”7,  frågar jag? ”Ja, fast för alla nivåer”, svarar hon, 
”välkommen att gå med!” Jag säger att jag ska kolla upp det och tänker att det vore 
intressant. Jag vill gärna träna med andra. Men tröja med ”Cyklande tjejer!” på, 
nja… vet inte riktigt… Jag har ju nog svårt med tjejbegreppet som det är… ;-)

Efter toabesöket (inklusive att krångla av och sedan på mig hängslen, tröjärmar, 
vindjacka och handskar) tar jag cykeln och går mot startfållan. Jag spanar efter 
SubXX. Vore ju trist att inte se dem alls under loppet… Hittar dem en bit bort 
i sina orangea dräkter! Går lite närmare och ser på deras nummerlappar att de 
ska starta ett par grupper före mig, men i samma fålla. Självklart har de satt 



TJEJVÄTTERN112

fast nummerlapparna så som maken berättade att ”alla” cyklister gör, dvs inte på 
bröstet som man uppmanas av arrangörerna, utan lite vikta i kanterna (uppe och 
nere), så att de får plats tvärs över ryggfickorna, längst ner på tröjans baksida. 
Då kan man utan problem komma åt både innehållet i fickorna och dragkedjan 
framtill på tröjan. Så ska jag våga göra nästa gång! Och så har de fina lamine-
rade namnskyltar fastsatta med säkerhetsnålar nedanför nummerlapparna. Det 
ser trevligt ut – bra också om man inte känner varandra så väl – och dessutom 
har likadana kläder! [...]

Jag rullar iväg – i täten på min grupp – i sällskap med en lång, slank kvinna, 
lite äldre än jag, som verkar snabb och stark. Medan vi sakta rullar ut ur stan 
bakom motorcykeln hinner vi prata en del. ”Vad tänker du dig för tid?” frågar 
hon. Jag vågar inte säga min förhoppning om 4-5 timmar (det tidigare tror 
maken, det senare jag). Jag säger ” ingen aning, jag har inte hunnit träna så 
mycket”. Det accepterar hon och frågar inget mer om det. Jag vågar inte fråga 
henne om samma sak. […]

Vinden känns ganska kylig och den andra klagar på att hon fryser när motor-
cykeln kör så långsamt. Jag är glad över min vindjacka och knävärmare. Lite 
frustrerad dock över att det går så långsamt. Sedan viker plötsligt motorcykeln 
av och vi får fri fart. Det är uppförsbacke och mitt sällskap drar iväg – jag 
har inte en chans att hänga med. Uppför är ju inte min starka sida… Och jag 
påminner mig själv om att inte gå ut för hårt i början och riskera att göra illa 
knäet! Fåfängan får sig en törn, dock, när jag blir omsusad av den ena cyklisten 
efter den andra i uppförsbacken. Måste träna på detta!

Snart är vi ute på landsvägen, då går det bättre för mig. Jag hittar en bra rytm, 
rundtrampet funkar bra och jag känner mig stark. Jag hittar dock ingen riktigt 
bra rygg att lägga mig bakom. De jag cyklar ikapp är för långsamma och de som 
kör om är för snabba… Länge ligger jag själv i motvinden. Den är inte så stark, 
men kännbar ändå och landskapet är helt öppet. Cyklisterna ligger i en lång 
rad, en och en, längs vägkanten med större och mindre luckor mellan sig. Bilar 
passerar i en jämn ström. Efter ungefär en och en halv mil, halvvägs till första 
depån, blir jag omkörd av ett gäng på fyra personer: ”Häng gärna på här om du 
vill, vi har legat efter dig en lång stund nu!” ropar en av dem till mig. ”Tack!” 
svarar jag och trampar på lite extra för att det inte ska bli en lucka mellan 
oss. Skönt att få sällskap och draghjälp! Det visar sig vara ett kompisgäng från 
Motala, jag gissar att de är ungefär i min ålder eller något yngre. Hon som bjöd 
in mig verkar vara den mest erfarna cyklisten och den som håller koll på att farten 
varken blir för hög eller låg. Hon refererar till när gruppen har tränat på samma 
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slinga tidigare och vilken fart de har hållit då. ”Håll till höger!” ropar hon när vi 
kör om cyklister som ligger för långt ute i körbanan. Vi turas om att ligga först 
och ta vinden. Två i gruppen har cykeldatorer, men inte vi andra. Jag tänker 
att det vore ju himla fiffigt att ha en för att kunna se hastighet, snitthastighet 
och hur lång sträcka man har cyklat. Ska nog önska mig det i födelsedagspresent.

Jag hade ju tänkt stanna och fylla på ena flaskan i Borghamn, men vi har bra 
flyt och de andra beslutar sig för att hoppa över första depån. Och jag vill ogärna 
släppa gruppen. Jag har ju gott om dricka, men det var ju det där med att ha 
sportdrycken lättillgänglig. Som det är nu är det vattenflaskan som är främst 
och jag känner att det snart är dags att börja få i sig något mer än vatten. Men 
i farten är det omöjligt att byta plats på dem. Nåväl, jag får väl be någon om 
hjälp – det är ju det fina med att ha sällskap! Så vi trampar på i samlad tropp 
förbi depån – där de flesta andra cyklister stannar – och uppför den branta, 
långa backen som leder upp på Omberg. Den är tuff. Jag känner att det har blivit 
alldeles för lite träning i år. Varför ser jag inte till att förbereda mig bättre för 
sånt här? Jag måste träna uppförsbackar! Jag tappar gruppen, halkar långt efter. 
Jag har förvarnat dem om att jag kanske inte orkar hänga med i tempot. Två av 
de andra har också sagt att de är osäkra, trots att de har tränat här. Jag flåsar 
tungt, det går så långsamt, så långsamt. På båda sidor om mig passerar cyklister. 
Jag har lägsta växeln och vinglar ändå. Hjärta och lungor jobbar allt vad de kan. 
Benen likaså. Det är sååå jobbigt! Men jag vägrar att kliva av och leda cykeln 
uppför backen, så som många, många runtomkring mig gör. Jag tänker att de 
andra kanske väntar på mig där uppe, trots allt. Och till sist är jag uppe! Och 
där är de – det var fler än jag som hade det jobbigt i backen. Jag är så glad att 
jag klarade det! Jag säger till dem att det bara var tanken på att vi var en grupp 
som fick mig att hålla i hela vägen och att jag är så tacksam! […]

Vid nästa depå, Rök, stannar vi och jag går på toa, men tappar bort dem efteråt 
och fortsätter ensam efter en kort stunds letande bland alla cyklister. Rackarns 
också! Jag ligger bakom olika mindre och större gäng, och kör en del ensam, 
men har återigen svårt att hitta någon som håller en lagom hastighet. Den ena 
klungan efter den andra i likadana klubbdräkter susar förbi. Till sist lyckas jag 
ändå haka på ett gäng ”Cyklande tjejer!” som kör disciplinerat med bra rotation, 
och i lagom fart. Jag frågar den som ligger längst bak om det är okej att jag åker 
med, och hon svarar att det går hur bra som helst och att jag gärna får vara med 
och rotera också. Det känns kul och jag vill verkligen visa att jag kan vara med 
och hjälpa till. Vi ligger två och två bredvid varandra och det är roligt att prata 
med de olika cyklisterna medan vi turas om att avancera framåt, gå upp och dra 
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och sedan sakta falla bakåt i klungan. Några är mer erfarna medan andra är 
ungefär som jag. Det är ett tiotal cyklister i blandade åldrar, från 20 till 50. De 
kommer från olika delar av landet och de flesta träffades för första gången idag 
innan loppet. Kul! Jag ska nog gå med i facebookgruppen trots allt…

Målgång med Cyklande tjejer! Författaren längst till höger.
Foto: Magnus Lindelöf

 Vi hjälps åt att med röst och tecken varna för bilar bakifrån, framifrån, hål i 
marken, hinder på vägen, varna andra cyklister att vi kör om och be dem hålla 
åt sidan. Vi kör hårt och disciplinerat, men ser till att alla hänger med. En 
överviktig kvinna börjar bli rejält trött och någon skickar druvsocker till henne. 
Vi bestämmer att hon ska ligga i mitten av klungan – inte gå fram och dra, men 
heller inte ligga sist och känna att alla andra är framför och att hon riskerar 
att tappa oss. Jag imponeras av lagarbetet och ansvarskänslan i gruppen. Vi kör 
på och hoppar över sista depån, Skänninge, två mil från målet. Det går fort, 
vi kommer att klara oss i mål under fyra timmar, utan problem. Jag börjar bli 
trött, men är peppad av att ha ett sammanhang. Det är roligt att cykla tillsam-
mans! Knäet som jag ibland har problem med har inte gett sig till känna en enda 
gång, knävärmarna har fått sitta på hela dagen. Men vindjackan är nedstoppad 
i bakfickan och jag cyklar i min blå tröja ihop med alla de andra blå tröjorna!  
Vi närmar oss Motala och en av dem som tycks vara mest erfaren och fungerar 
som informell ledare i gruppen säger att vi ska göra en snygg målgång, två och 
två i samlad, disciplinerad klunga. Det känns bra.
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En ung tjej i rött har cyklat med oss sedan sista depån, men inte alls hjälpt till 
att dra. När vi har en kilometer kvar till mål frågar hon mig om det blir spurt 
nu. ”Det gör man väl som man vill”, svarar jag. Hon sticker direkt. Jag tänker 
på den norske skidåkaren Petter Northug, som sällan ligger först under loppen, 
men spurtar på slutet till mångas förtret, och känner att jag mycket hellre åker i 
mål ihop med ” laget”, den här generösa gruppen cyklister som har hållit ihop hela 
vägen och som så självklart lät mig vara med i deras gemenskap. Vi svänger in 
mot Centrum och Vätternpromenaden, tar de sista kurvorna – klungan spricker 
upp lite när det svänger så tvärt, men det gör inget. Vi har hållit ihop och vi är 
snart i mål! Jag ser och hör maken och sonen stå och heja i sista kurvan. Jag är så 
glad och stolt över min prestation! Jag klarade 10 mil på 3,29 – nästan otränad. 
Nu vill jag bli cyklist på riktigt! 

CYKELGEMENSKAP I TILLBLIVELSE OCH UPPLÖSNING
I dessa skildringar, från innan start och under själva loppet, framträder Tjej-
vättern (och andra cykellopp) tydligt som en arena för kulturellt lärande. Jag 
som cyklist jämför mig med andra deltagare och deras utrustning, reflekterar 
över nya kompetenser och vanor, prövar nya inställningar till både mig själv 
och normer. Det individuella bryts mot det kollektiva och jag, liksom övriga 
loppdeltagare, förhåller mig till olika former av gemenskaper och allianser. 
Är man en ”bättre” cyklist om man tränar regelbundet med en grupp? Vil-
ken status har olika sammanslutningar i detta sammanhang? Tjejgänget som 
cyklar för skojs skull på citybikes med grova däck och raka styren kontra 
slimmade racercyklister i teamkläder? Är det bättre att ”bara” ha Tjejvättern 
som en genomkörare inför Vätternrundan än som årets stora prestation och 
kom-i-form-mål? Och hur görs femininitet i allt detta? Vilka sätt att vara 
kvinna och delta i Tjejvättern – och andra tjejlopp, motionslopp, cykellopp 
– är överhuvudtaget möjliga?

Inledningsvis är jag som cyklist också mycket osäker på min förmåga – hur 
lång tid tar det egentligen att cykla 10 mil? Och varför har jag inte tagit cykel-
träningen på större allvar? Sedan känns det bättre med kroppen, men ensamt 
i motvinden. Så plötsligt inlemmas jag i en grupp och allt blir annorlunda, 
bättre, roligare. Jag blir starkare och orkar hela vägen uppför den branta, långa 
Ombergsbacken uteslutande tack vare denna gemenskap – som just då tillfälligt 
har upplösts, men kanske, kanske kan återskapas på toppen. Senare upplöses den 
ändå, men så småningom inkluderas jag i en ny gemenskap, med högre grad av 
organisation och seriositet. Jag görs till cyklist ”på riktigt” i och genom denna 
grupp – plötsligt finns en position, eller identitet, som cyklist inom räckhåll.
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Att cykla Tjejvättern på egen hand är inte så vanligt, utan de flesta deltagarna 
har någon att slå följe med från start – även om man av olika skäl kanske 
kommer överens om att skiljas åt under resans gång. Men även ensamcyklister 
inkluderas i mer eller mindre tillfälliga grupper, klungor och allianser. Cy-
kelklungan som roterar enligt en viss, kulturellt inlärd och traderad, princip 
är en särskild sorts gemenskap som uppstår i loppet. Nya cyklister tillkom-
mer, andra faller ifrån. Det är en gemensam kropp i konstant tillblivelse och 
upplösning – en situationell, funktionell och existentiell gemenskap som hela 
tiden skapas, omskapas och förändras. Samtidigt görs och förändras också de 
enskilda individerna i denna gemenskap – som kvinnor, motionärer, loppdel-
tagare och cyklister.

VARFÖR TJEJLOPP? VARFÖR AUTOETNOGRAFI?
Som motionscyklist och feminist är det många tankar och känslor som väcks 
under besöket på torget i Motala dagen före Tjejvättern, på campingplatsen 
på morgonen innan loppet, vid starten och under själva loppet. Det är åtskil-
liga funderingar och reflektioner som åker genom huvudet och en del av dem 
hänger givetvis ihop med mitt uppdrag som fältarbetande etnolog. Andra 
känner jag igen från svaren på skrivuppropet och från samtal och intervjuer 
med andra tjejloppsdeltagare: Varför är det så mycket rosa?8 Varför måste det 
vara så ”tjejigt” runtomkring?9 Varför vill folk betala en massa pengar för att 
cykla runt en lång bana på en dålig cykel? Varför vill så många kvinnor delta 
i tjejloppen? Men också: Vad härligt glada och uppsluppna många deltagare 
verkar! Vilken skön och vänlig stämning det är! Vilken stark känsla att känna 
fartvinden, cykelns välsmorda maskineri, de snabba däcken mot asfalten, 
musklernas, hjärtats och lungornas arbete, en rygg att huka bakom, en grupp 
att följas åt med, min tur att gå fram och dra, en fungerande kedja av cyklister 
som turas om att hålla tempo och ta vinden. Och vad jobbigt irriterande det 
är med folk som cyklar långsamt i bredd och inte håller till höger så att man 
kan köra om… fast man ropar!

Vad är då vitsen med ett autoetnografiskt arbetssätt? God vetenskap kän-
netecknas bland annat av att forskningsmetoderna väljs och utformas både 
utifrån vilket kunskapsmål man har och i relation till själva forskningsobjektets 
beskaffenhet (Kaijser & Öhlander 2011). I detta fall är det tjejloppens karaktär 
av mycket kroppsliga och upplevelsebaserade event (se Lindelöf 2013) som lett 
till beslutet att som forskare inte bara observera loppen och deltagarna ”från 
sidan” utan att också själv delta aktivt och låta mig omslutas och ryckas med 
av den massrörelse som uppstår under loppen – när tusentals kroppar rör sig åt 
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samma håll vid samma tidpunkt – och försöka beskriva vad som då händer i 
en av dessa kroppar (och psyken): Min egen. Autoetnografisk metod är särskilt 
väl lämpad för att studera kroppsliga praktiker och de fysiska och kulturella 
kompetenser samt sinnliga och känslomässiga upplevelser som hör ihop med 
dessa – somliga forskare hävdar att det inte ens är möjligt att förstå och ana-
lysera kroppsliga aspekter av sport och annan rörelse utan att själv delta och 
utveckla de specifika färdigheter som krävs för att utföra denna (se t.ex. Hockey 
2004). När det gäller aktiviteter som inkluderar förflyttning från en punkt till 
en annan (t.ex. cykling, löpning och skidåkning som i detta projekt) har den 
autoetnografiska metoden också en praktisk aspekt – det är helt enkelt det 
smidigaste sättet att följa och observera utövarna av aktiviteten. Flera forskare 
har arbetat autoetnografiskt i studiet av just löpning (Hockey 2004, 2006) och 
cykling (Spinney 2006) och i ett pågående projekt om cykelkulturer i Köpen-
hamn använder Jonas Larsen autoetnografi för att undersöka hur kroppsliga, 
sinnliga och det han kallar affektiva vanor, rutiner, kompetenser och resurser 
skapas och erövras, utövas, underhålls och omformas genom olika cykelprak-
tiker (t.ex. långpendling på racer och vardagscykling i staden) (Larsen 2014).

Tanken med att använda autoetnografi som en av metoderna i tjejloppsprojek-
tet är inte att skapa ett ”master narrative” eller att ge min egen upplevelse ett 
högre sanningsanspråk än andra deltagares, utan att lägga dessa beskrivningar 
sida vid sida och analysera dem med samma analysmetoder, teorier och be-
grepp, d.v.s. det som ibland kallas analytisk autoetnografi (Anderson 2006). 
Forskarens upplevelse blir här en bland andra, som tillsammans bidrar till att 
skapa en så mångfasetterad och komplett bild som möjligt.

En annan fråga handlar om hur autoetnografi egentligen skiljer sig från van-
liga fältanteckningar och deltagande observation. En del av den autoetnogra-
fiska metoden handlar om att vara en ”insider” eller ”native” i det fält eller 
fenomen man studerar (se t.ex. Butz &Besio 2009). I detta avseende gränsar 
autoetnografi till autobiografi, och det är många antropologer som har använt 
termen för att studera och beskriva den etniska minoritetskultur de själva 
tillhör – gärna i en friare, mer litterär form (Ellis, Adams & Bochner 2011). 
För etnologer är studiet av det egna samhället och kulturen inget nytt, utan 
vi är ofta mer eller mindre insiders i de fält vi studerar. Vårt arbete handlar, 
som bekant, ofta om att exotisera det välkända och hemtama (Ehn & Löf-
gren 2001). Såväl etnologers som antropologers noggranna fältanteckningar 
och fältdagböcker innehåller också ofta tankar, känslor och upplevelser av 
mer personlig art. Däremot används i allmänhet inte den delen av materialet 
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empiriskt – i den meningen att det ligger till grund för vetenskapliga analyser. 
Det är här den huvudsakliga skillnaden finns gentemot ett autoetnografiskt 
arbetssätt som i föreliggande projekt, där forskarens – mina – personliga 
känslor och upplevelser av de olika loppen blir en del av den totala empiri som 
ska analyseras (jfr Chang 2008). Förhoppningen är att i och med detta både 
kunna utveckla empirisk kunskap om tjejloppsfenomenet (och motionslopp 
generellt), inklusive villkoren för kvinnors motionsidrottande, och metodkun-
skap om autoetnografiska möjligheter och begränsningar.  
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NOTER
1 Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och Centrum för idrottsforskning och 

bedrivs vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, i samarbete med Nordiska 
museet och Riksidrottsmuseet.

2 I Danmark används dock i allmänhet beteckningen ”kvinnolopp”/”kvindeløb”, vilket över-
ensstämmer med internationella benämningar, men skiljer sig från Sverige och Norge där 
termerna ”tjejlopp”/”jenteløp” är vanligast.

3 Enligt Tøse-Rundens hemsida är detta världens största kvinnolopp på cykel, medan Tjejvät-
tern å sin sida hävdar att deras lopp är Nordens största. 

4 Beskrivningen gäller Tjejvättern 2013. Fotografierna är tagna 2010 och 2013.

5 Enligt en observationsstudie från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, använder 
73 procent av cyklisterna i Stockholm hjälm, jämfört med landet i helhet, där hjälmanvänd-
ningen ligger på 36 procent (Larsson 2014).

6 Gruppen växer kontinuerligt och har i augusti 2014 nästan 5000 medlemmar.

7 En sammanslutning av snabba kvinnor från olika delar av landet som cyklar långlopp och 
tränar tillsammans, se www.subxx.se, samt Robin 2012.

8 Färgen rosa är ett kapitel för sig och en omfattande diskussion kring dess symbolvärde i 
samband med tjejloppen kommer att utvecklas i kommande publikationer från projektet 
(se också Ambjörnsson 2011). Här kan kort nämnas att när det gäller cykelsporten så har 
rosa delvis en annan laddning än inom andra idrotter, tack vare att det stora proffsloppet för 
män, Giro d’Italia, har rosa som sin profilfärg (bl.a. är ledartröjan rosa). I sammanhanget 
Tjejvättern tycks detta emellertid överskuggas av rosa som särskiljande ”tjejfärg”.

9 Begreppet ”tjej” kommer också att analyseras grundligt inom ramen för projektet. Språkve-
tenskaplig forskning visar bl.a. att begreppet har tydliga kopplingar till idrottskontexten och 
andra aktörsinriktade och i viss mån maskulina sammanhang, samt att det är ett begrepp som 
flickor och kvinnor gärna använder för att beskriva sig själva (Magnusson 2013). I samband 
med tjejloppen är det också uppenbart att ”tjej” är en tämligen åldersneutral kategori – och 
snarare kopplad till kontext, aktivitet och i viss mån identitet än till någon särskild ålder 
(Lindelöf 2013).




