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Sammanfattning 

Fågelskådning är ett populärt fritidsintresse på flera platser i världen och på många ställen är 

sysselsättningen mansdominerad. Tidigare forskning har visat att kvinnors uppfattningar har 

varierat i olika miljöer där majoriteten är män. Syftet med studien är att få en djupare inblick i 

kvinnors upplevelser av ett fritidsintresse där majoriteten består av män. Studien har samlat in 

data genom att intervjua sju stycken kvinnor som skådar fågel, där fokus ligger på att besvara 

tre frågeställningar. Intervjuerna var semistrukturerade och skedde både via media, telefon och 

i personliga möten. Data sammanställdes och analyserades. Det resulterade i 5 teman: 1) 

Bemötande 2) Fördomar 3) Förväntningar 4) Förändring 5) Ta plats. Deltagarnas upplevelser 

är både positiva och negativa. Studiens resultat diskuteras tillsammans med tidigare forskning 

och slutsatsen stämmer till mesta del överens med tidigare resultat. En generell uppfattning hos 

deltagarna i den föreliggande studien var att den fågelskådande miljön var välkomnande och 

hjälpsam men samtidigt hierarkisk som genomgått viss positiv förändring med tiden. En del av 

informanterna upplevde att det fanns fördomar mot kvinnor och män samt förväntningar på 

kvinnorna. Männen tar också mer plats än kvinnorna inom fågelskådning. 
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Abstract 

Bird watching is a popular leisure activity in several places in the world and in many places 

this hobby is maledominated. Previous research has shown that women's perceptions have 

varied in different environments where the majority are men. The aim of the study is to gain a 

deeper insight into women's experiences of a leisure activity in which the majority consists of 

men. The studies have collected data by interviewing seven women who practice bird 

watching, where the focus is on answering three questions. The interviews were semi-

structured and took place through media, telephone and personal meetings. The data was 

compiled and analyzed. It resulted in 5 themes: 1) perceived treatment 2) Prejudices 3) 

Expectations 4) Change 5) Claim space. The participants' experiences are both positive and 

negative. The study's results are discussed together with previous research and the conclusion 

is mostly consistent with previous results. A general view of the participants in the present 

study was that the bird-watching environment was welcoming and helpful, but at the same 

time hierarchical which had undergone some positive change over time. Some of the 

informants felt that there were prejudices against women and men and expectations of 

women. The men also take more space than the women in bird watching. 
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1.0 Introduktion 

Denna studie har valt att titta närmare på kvinnors upplevelse inom fågelskådning som är ett 

mansdominerat fritidsintresse. Statistik har visat att antalet män är fler än de kvinnor som skådar 

fågel, samtidigt tillkommer det fler och fler kvinnor enligt Blombäck (personlig 

kommunikation, 25 oktober 2018). Forskning som gjorts inom olika mansdominerade 

sysselsättningar visar på kvinnors olika uppfattningar, copingstrategier och kulturella 

förändringar när det gäller de kvinnliga och manliga könsnormerna. Forskning har också visat 

att miljön upplevs positiv när andelen kvinnor och män är lika många i en sysselsättning. Dock 

fanns det inte lika mycket forskning inom fågelskådning som studerar fågelskådarens 

upplevelser av deras fritidsintresse. Därför var det intressant att ta reda på om det finns 

kopplingar mellan fågelskådningens miljö och andra sysselsättningar där majoriteten är män. 

För att få en djupare förståelse av upplevelser valdes en kvalitativ studie. Genom att studera 

denna mansdominerade miljö synliggörs den eventuella problematiken som finns inom 

fågelskådningen. 

1.1 Syftet och frågeställningar 
Syftet med studien var att få en djupare förståelse av kvinnors upplevelser i en mansdominerad 

miljö. Studien fokuserade främst på den fysiska miljön, i interaktionen med andra inom 

fågelskådning. För att begränsa forskningsområdet fokuserade studien på tre frågeställningar.  

 

Frågeställningar: 

 

 Hur upplever de kvinnliga fågelskådarna bemötandet/förväntningarna på 

skådarplatsen?  

 Hur upplever de kvinnliga fågelskådarna att fågelskådningen har förändrats från att de 

började skåda fram till idag? 

 Hur upplever de kvinnliga fågelskådarna möjligheten att ta plats på skådarplatsen? 

1.2 Fågelskådning 
Fågelskådning är ett fritidsintresse där man är intresserad av och tittar på fåglar. Det går lika 

bra att göra det från köksfönstret som vid ett stormande hav. Utrustningen som fågelskådare 

ofta har med sig är handkikare och i vissa fall tubkikare eller kamera. Årstid, väder och tid på 

dygnet spelar en större roll när man vill se många fåglar. Vill man se särskilda fåglar får man 

åka till specifika platser. Många som skådar fågel har ett larm på telefonen som heter 
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‘’Birdalarm’’, där fågelskådare i Sverige kan larma ut ovanliga fåglar som de ser. Larmen ger 

fler skådare möjlighet att se samma fågel och kanske till och med kryssa den. Kryssa innebär 

att man markerar de fåglar som man har sett och många fågelskådare strävar efter att kryssen 

ska bli flera hundra. I sådana sammanhang träffar man ofta andra skådare. I Sverige finns det 

en officiell lista som många fågelskådare har för att hålla koll på hur många olika fåglar de har 

sett i Sverige. Det finns också fågelskådare som föredrar att räkna fåglar och sedan rapportera 

in det i något som kallas ‘’Artportalen’’ på internet. Det bidrar till att det går att hålla koll på 

miljöförändringar och i sin tur förebygga klimathot (Artportalen, 2016). I artportalen kan man 

också rapportera in andra observationer, till exempel svampar, djur och växter. Utöver mötet 

när man träffas på grund av utlarmade fåglar så arrangerar lokala föreningar ofta resor till olika 

platser för att titta på fåglar tillsammans. Det spelar ingen roll hur mycket erfarenhet man har, 

alla är välkomna att vara medlem i dessa föreningar och följa med ut på exkursioner. Finns det 

ett intresse för att vara mer aktiv inom föreningslivet går det även att medverka i möten eller 

bidra med texter och bilder i medlemstidningen. 

1.3 Bakgrund 
I flera studier som har genomförts på olika ställen i världen inom yrken där majoriteten är män, 

har slutsatserna visat sig vara snarlika. Slutsatserna som dragits av flera studier har visat att 

kvinnor ofta upplever det positivt när det är lika många kvinnor och män i en sysselsättning. 

Det har bland annat gjorts en kvalitativ studie baserad på intervjuer med kvinnor som arbetar i 

olika mansdominerade yrken (Martin & Barnard, 2013). Resultatet redovisade de upplevelser 

och copingstrategier som kvinnor använde. Copingstrategier innebär att hantera en känslofylld 

situation. Kvinnorna i denna studie upplevde bland annat att de inte fick något stöd av sina 

manliga kollegor i arbetsrelaterade situationer. Deras copingstrategier för att hantera detta var 

att anta rollen som ‘’extra feminin’’, att börja bete sig mer som sina manliga kollegor eller 

skaffa sig en mentor.  

 

En svensk studie visade att om det är lika många kvinnor som män på en arbetsplats så ökar 

kvinnors välbefinnande (Elwér, Harryson, Bolin & Hammarström, 2013). I ytterligare en 

intervjubaserad studie drogs slutsatsen att könsperspektiv behövs för att förbättra 

medarbetarnas hälsa på arbetsplatserna genom att hitta strukturella lösningar (Elwér, Aléx & 

Hammarström, 2012). Studien påvisade en hälsosam inställning när det gäller könsrelationer 

som en nödvändighet för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män samt ett ökat 

välbefinnande. I en intervjubaserad studie som gjordes på läkarstudenter i Albanien, drogs 
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slutsatsen att det är viktigt med könsmedvetenhet för att det bidrar till ett mer jämlikt arbete och 

att både män och kvinnor mår bättre (Verdonk, Yvonne, Benschop, Haes & Lagro-Janssen, 

2007). Diskriminering och könsskillnad i arbetsförhållanden beror ofta på social mentalitet och 

etablerade könsstereotyper (Rusi, 2012). Även om det finns lagstiftningar mot diskriminering 

så är det inte alltid det hjälper.  

 

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv har det visat att könsskillnader är resultatet av att 

samhället förstärker könsstereotyper (Bleske-Rechek, 2011). Socialkonstruktivism innebär ett 

samhälle som utgörs och baseras på socialt konstruerade mönster. Ur ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv syntes däremot skillnader i arbete- och 

familjeprioriteringar, något som förklaras vara en naturlig följd av att samhället förstärker 

könsstereotyper. Att vara medveten om jämställdhet på arbetsplatsen påverkade kvinnors 

självbedömda hälsa positivt men inte män i samma utsträckning (Sörlin, Öhman & Lindbom, 

2012). Forskningsresultaten av en kvantitativ studie visade att kvinnliga chefer, generellt 

uppfattar jämställdhet i organisationer vara betydligt lägre än män (Tominc, Šebjan & Širec, 

2000). Studien påvisade att verksamheten ska arbeta internt med arbetskulturen tillsammans 

med lagstiftningen för att bäst arbeta för jämställdhet inom verksamheter. 

 

Tidigare forskning har även visat på olikheter i yrkesval och arbetsmotivation mellan kvinnor 

och män. En kvantitativ studie som gjordes på kvinnor som arbetar inom små och medelstora 

företag i Iran, drog slutsatsen att det var ekonomi, prestationsbehov och uppmuntran som 

påverkar kvinnor mest i deras sysselsättningar (Zarandi, 2012). Studien visare dessutom att 

kvinnor i Iran utgjorde 42% av arbetskraften år 2008 och de började inte arbeta inom industri- 

och affärsjobb förrän cirka hundra år efter att västvärldens kvinnor gjorde det. Generellt sett 

har forskning visat att män och kvinnor gör olika val när det gäller yrken och jobb (Alina, 2017). 

Män anser att ekonomiska vinster och ansvarsområden är mer viktiga, medan kvinnor betraktar 

relationerna mellan anställda och betydelsen av uppgifterna de utför vara mer viktiga. Jobb för 

män respektive kvinnor skiljer sig även åt ekonomiskt och över hela världen noteras att kvinnor 

är överrepresenterade på platser med lägre löner. Majoriteten av kvinnor i mansdominerade 

yrken uppfattar det sociala klimatet på arbetsplatsen som negativt, medan de flesta män i 

kvinnodominerade yrken uppfattar det positivt (Taylor, 2016). Detta undersöktes genom ett 

laboratorieexperiment.  
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"Heltidskvinna" är ett relativt nytt fenomen i Kina som började växa fram i slutet av 1900-talet 

(Fang & Walker, 2015). Genom intervjuer som genomfördes med "heltidskvinnorna", 

fokuserade studien på det dilemma de möter i konflikten mellan familj och arbete. Till exempel 

upplevde kvinnor många nya former av underordnad, både på arbetsmarknaden och i familjen. 

Marknadsekonomin i Kina kräver att deras socialpolitik ska förbättra balansen mellan arbete 

och familj för kvinnor. En tysk studie undersökte huruvida mansdominerade yrken är relaterade 

till depressiva symptom hos kvinnor oberoende av andra faktorer (Tophoven, du Prel, Peter & 

Kretschmer, 2015). Studien fokuserade på yrken där andelen var 80% män. Studien visade ett 

oberoende förhållande mellan depressiva symtom och arbete i mansdominerade yrken.  

 

Det går även att se liknande normstruktur i utbildningssammanhang. En studie har tittat 

specifikt på kvinnor som studerar på yrkeshögskola och går som lärlingar (Makarova, 

Aeschlimann & Herzog, 2016). Resultatet visade att, trots kvinnornas ökande deltagande i 

arbetskraften har den kvinnliga samhällsrollen inte förändrats på de mansdominerade 

arbetsplatserna. Kvinnor utgör över hälften av alla doktorander i biologirelaterade områden men 

är underrepresenterade på högre nivåer inom biovetenskap (Sheltzer & Smith, 2014). Studien 

visade att manliga fakultetsmedlemmar anställer färre kvinnliga doktorander och 

postdoktorander än vad kvinnor gjorde. En studie visade att killar också ofta utesluter tjejer från 

"maskulina" sporter som till exempel fotboll (Elling & Knoppers, 2005). Idrottsdeltagandet 

bland ungdomar påverkas av könsnormer. Dessutom fann studien att det fanns en rädsla för att 

vara en "vekling" bland killarna, som ansågs mer feminint. 

 

Hästkapplöpning ett intresse som är mansdominerat i Sverige och där går också att se en viss 

könsnorm (Deborah, 2013). Kvinnor började arbeta i den brittiska hästindustrin i slutet av 1960-

talet och för att accepteras var de tvungna att vara lika duktiga som männen. En studie valde att 

beskriva förändringarna i könsnormen inom svensk hästkapplöpning mellan 1890-2000 

(Hedenborg, 2007). 1940 fick kvinnor tävla i amatörraces och inte förrän 1970 fick de bli 

professionella. Det blir allt fler kvinnor men fortfarande är det flest män som tävlar i 

hästkapplöpning.  

 

Tidigare forskning har även studerat upplevelser hos kvinnor med andra mansdominerade 

fritidsintressen och i detta fall fågelskådning. I Storbritannien och USA är fågelskådningen 

överrepresenterad av män (Cooper & Smith, 2010). I en kvantitativ studie som gjordes i dessa 

två länder, undersökte man skillnaden mellan män och kvinnors upplevelser av fågelskådning. 
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Studien utgick ifrån en variation av källor i Storbritannien och USA för att hitta mönster i 

genusstatistik i relation till fågelskådning. Data kategoriserades i fyra rubriker: Stödjande, 

deltagande, tävlingsinriktat och auktoritativt. Studiens slutsats visar att det finns en skillnad i 

vad de två könen hade för mål med fågelskådningen och på vilket sätt de utförde sitt intresse. I 

alla aktiviteter som var tävlingsinriktade var majoriteten män. Att titta på fåglar i trädgården 

var den enda aktiviteten som var övervägande kvinnor som gjorde. Forskaren tittade även på 

ringmärkning ur ett likadant jämförande perspektiv. Det var flest män som ägnade sig åt detta 

och det gällde i alla åldersgrupper som undersöktes. Dock något mer mansdominerat ju mer 

avancerad ringmärkningen blev, och ju äldre åldersgrupp man tittade på. Dessutom var de som 

lärde ut ringmärkning för det mesta män.  

 

En studie som gjordes i New York där män också är en överrepresenterad grupp inom 

fågelskådning, så använde man både kvantitativa och kvalitativa metoder för att hitta orsak till 

varför män och kvinnor väljer att fågelskåda och om det finns någon könsskillnad (Sali, Kuehn 

& Zhang, 2008). Datainsamlingsmetoderna bestod av intervjuer och enkäter. I den studien kan 

man se att män vill dela sin kunskap med andra när de är med andra fågelskådare i fält, medan 

kvinnor ser fågelskådningen mer som en utmaning för egen vinning. Det har även gjorts en 

kvantitativ studie i North Carolina, där man använde sig av deltagare som kom från North 

Carolina birding members (Moore, Scott & Moore, 2008). Även där var majoriteten män som 

fågelskådade. Det gick att se en skillnad hos män och kvinnor när man tittade på hur avancerad 

fågelskådningen var. Deltagande i fält var överrepresenterad av män, och var fågelskådningen 

avancerad var slutsatsen densamma. Ju mer avancerad nivån på fågelskådning blev, desto högre 

blev procentandelen män. Studien visade också på att männen hade börjat med fågelskådning i 

en tidigare ålder än vad kvinnorna hade gjort. Män är också mer specialiserade i sin 

fågelskådning. 

 

Det går att hitta liknande mönster inom fågelskådning i Sverige. Club300 är en förening som 

har skapat ett larmsystem för fåglar i Sverige och rapporterar ut fågelrelaterade nyheter 

(Club300.se). Det var inte förrän 2017 som Club300 fick sin första kvinnliga ordförande, trots 

att föreningen bildades 1984 enligt Blombäck (personlig kommunikation, 25 oktober, 2018), 

som är ordförande på Club300. Författaren till den föreliggande studien har haft kontakt med 

Blombäck via telefon och mejl, för att få fram medlemsstatistik som styrker det faktum att 

fågelskådningen är mansdominerad i Sverige. Det är totalt 3078 medlemmar, varav 2825 män, 

246 kvinnor och 7 som definierar sig som annat. Det betyder att det är 8 procent av 
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medlemmarna som är kvinnor. Ungdomsmedlemmar som är upp till 20 år är 22 stycken, varav 

det är 19 män och 3 kvinnor. 

2.0 Metod 

2.1 Urval  
Studien riktade sig till kvinnor som har fågelskådning som fritidsintresse. Ordförande på 

Club300 har hjälpt till att ta fram 2 kvinnor i södra Sverige, som är intresserade av att bli 

intervjuade om ämnet fågelskådning. Detta skedde genom hennes personliga kontakter, men 

ingen av dem har träffat studiens författare innan. Utöver det har två bekanta till henne hjälpt 

till att hitta 3 deltagare i samma område. Ett skriftligt upprop gjordes även i en sluten 

facebookgrupp för fågelskådning. Respondenterna blev efter det kontaktade via mejl eller 

telefon utav författaren, beroende på vad deltagarna föredrog, och de fick då en inbjudan till att 

delta i studien (se Bilaga 2). Deltagarna var totalt 7 stycken i åldrarna mellan 29-66. Kriterierna 

för deltagandet var att de skulle definiera sig som kvinna och ha fågelskådning som ett 

fritidsintresse. Utöver detta togs ingen hänsyn till varken ålder eller antal år de skådat fågel när 

urvalen gjordes.  

 

2.2 Instrument  

Studien har använt sig av en semistrukturerad intervjumetod, bestående av 22 öppna frågor samt 

eventuella följdfrågor (se Bilaga 1). Inför intervjuerna hade en intervjuguide förberetts för att 

ge respondenterna möjlighet att utveckla sina tankar kring fågelskådningen och den 

mansdominerade miljön. Valet av instrument motiverades av att ge en djupare förståelse för 

kvinnors upplevelser. Syftet med intervjuerna var inte att hitta en lagbundenhet, utan var att ta 

reda på deltagarnas erfarenheter av att ha fågelskådning som fritidsintresse som kvinna. 

Intervjuerna spelades in och under tiden fördes eventuella anteckningar för att underlätta 

analysarbetet. 

2.3 Procedur 
Intervjuerna skedde både via media och vid fysiska träffar. Två av intervjuerna genomfördes 

med hjälp av telefon och Skype, medan de resterande fem med träffar på bibliotek, caféer eller 

hemma hos respondenten eller på deras arbetsplats. Anledningen varför samtlig data inte 

samlades in på samma sätt berodde enbart på tidsramen, då det inte var tillräckligt många som 

hade tid att träffas för ett personligt möte. Innan intervjuerna ägde rum så kom respondenten 

och intervjuaren fram till hur och var intervjun skulle äga rum, samt datum och tid som passade 
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de båda. Samtliga intervjuer blev mellan 30 minuter och en timme långa och dessa intervjuer 

transkriberades för att kunna genomföra en tematisk analys. Ur den tematiska analysen togs det 

fram 5 teman. 

2.4 Etik  
De etiska riktlinjerna som studien gick efter är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som är tagna från vetenskapsrådet (2008). 

Respondenten fick ta del av dessa innan intervjun började. Deltagarna fick reda på studiens 

syfte, att deras deltagande var frivilligt och konfidentiellt, samt att insamlad data enbart skulle 

användas till denna studie (Langemar, 2008). Hänsyn till riktlinjerna togs genom att 

ljudinspelningarna och samtliga transkriptioner anonymiserades. Författaren talade också om 

för respondenten att hon som deltagare får avsluta intervjun när som helst och avböja att svara 

på frågor utan att förklara varför.  

2.5 Analysprocess 
De meningsbärande enheterna är noggrant utvalda för att sammanfatta kategorierna, utifrån 

deltagarnas egna ord. Meningarna är tagna ur sin kontext och ger en överblick på deltagarnas 

upplevelser för att i sin tur besvara studiens frågeställningar. 

 

Tabell 1 Exempel på analysprocessen 

Meningsbäran

de enhet 

Kondensering Kod Underkategor

i 

Kategori Teman     

‘’...många är 

villiga att dela 

med sig…’’ 

 

Man hjälps åt 

för att hitta och 

se fåglar 

 

De flesta 

fågelskådare 

hjälper 

varandra ute 

i fält 

 

Skådare 

hjälps åt 

Hjälpsam 

 

 

 

 

Bemötande  

‘’...det är ju 

väldigt tydliga 

hierarkier i 

fågelskådning.

’’ 

 

 

 

Grupper som 

kan mer 

uppfattas 

ibland vara på 

ett visst sätt 

 

De som kan 

mer 

upplevas 

vara högre i 

hierarkin 

 

 

Man upplever 

en hierarki 

beroende på 

hur mycket 

man kan 

 

Hierarki  
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‘’Det är ju åt 

båda håll. att 

man släpper in 

varandra.’’ 

 

 

 

 

 

 

 

En könsattityd 

som behöver 

förändras 

Man kan 

känna sig 

mindre hörd 

och sedd än 

andra 

Känsla av att 

vara 

nedvärderad 

på grund av 

kön 

Attityd   

‘’Den första är 

ju att kvinnor 

kan mindre. 

men det 

kanske inte är 

en fördom.’’ 

 

 

 

 

Vissa 

reaktioner från 

personer som 

tyder på 

åsikter om att 

kvinnor kan 

mindre 

 

Upplevelser 

om att vissa 

tror att 

kvinnor kan 

mindre än 

män 

 

Kvinnor kan 

inte lika 

mycket som 

männen 

Kan mindre 

 

Fördomar  

‘’Alla 

duktigaste är 

ju män 

nästan.’’ 

 

Män blir 

lättare 

insnöade på 

saker medan 

kvinnor inte 

blir det lika lätt 

 

Män blir 

insnöade på 

en sak och 

blir därför 

duktigare än 

kvinnorna 

 

Män blir mer 

insnöade än 

kvinnor 

Specialisera

de 

 

  

‘’Dom måste 

alltid vara 

dubbelt så 

duktiga…’’ 

 

Kvinnor 

behöver göra 

mer för att bli 

accepterade på 

en viss nivå 

Kvinnor 

behöver 

vara dubbelt 

så duktig 

som männen 

Förväntninga

r på kvinnor 

 

Kvinnliga 

förväntninga

r 

 

Förväntning

ar 
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‘’Då var det ju 

otroligt få 

kvinnor som 

skådade, att 

man då blev 

ännu mer 

nonchalerad.’’ 

 

Så som det var 

när man 

skådade fågel 

förr lever kvar 

till viss del 

 

En norm 

från förr att 

det bara var 

männen som 

skådade 

fågel 

 

Omedvetet 

förhållningss

ätt som lever 

kvar 

Gammal 

norm som 

lever kvar 

 

Förändring  

‘’Var väl 

kanske inte för 

att jag var 

kvinna…’’ 

 

Uppfattar ett 

annat 

bemötande när 

man var 

nybörjare 

 

Miljön 

upplevs 

bättre idag 

på grund av 

andra 

faktorer än 

kön 

 

Upplever 

bemötandet 

mer positiv 

nu 

 

Uppfattning

ar då och nu 

 

  

‘’Överlag så 

pratar man om 

att skådningen 

har blivit så 

mycket mer 

öppen.’’ 

 

Fågelskådning

en upplevs mer 

öppen 

 

Kulturen 

inom 

fågelskådni

ng har blivit 

bättre 

 

Den gamla 

normen har 

försvunnit 

 

Positiv 

förändring 

 

  

‘’...Då är vi 

där igen, att de 

är i 

majoritet.’’ 

 

Mångfalden är 

större och 

antalet kvinnor 

är fler 

 

Idag är det 

fler kvinnor 

och unga 

som är ute 

och skådare 

 

Fler kvinnor 

och unga idag 

Antal   
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‘’...så tänker 

jag att jag har 

haft en 

försiktig 

attityd.’’ 

Män hörs och 

syns ofta mer 

än kvinnorna 

Kvinnorna 

brukar inte 

visa 

framfötterna 

lika mycket 

som männen 

Kvinnor tar 

generellt inte 

för sig lika 

mycket 

Kvinnorna 

syns 

generellt 

mindre 

Ta plats  

 

3.0 Resultat  

Syftet med studien var att få en djupare förståelse av kvinnors upplevelser i en mansdominerad 

miljö och i detta fall fågelskådning. För att analysera syftet har en tematisk analys använts. 

Meningsbärande enheter, koder, kondensering, underkategorier, huvudkategorier och teman 

har genererats ur intervjuerna. Dessa har legat till grund för att kunna besvara frågeställningen 

och få en djupare förståelse av den insamlade datan (Christensen, 2004). Resultatet visade 5 

teman av deltagarnas uppfattningar av fågelskådning: 1) Bemötande 2) Fördomar 3) 

Förväntningar 4) Förändring 5) Ta plats (se Tabell 2) 

 

Dataanalys 

Tabell 2 Summering av underkategori, huvudkategorier och teman av analysprocessen 

Teman Kategorier Underkategorier 

Bemötande Hjälpsam 

 

Hierarki 

 

Attityd 

 

Skådare hjälps åt 

 

Man upplever en hierarki beroende på hur 

mycket man kan 

 

Känsla av att vara nedvärderad på grund av kön 

Fördomar Kan mindre 

 

Kvinnor kan inte lika mycket som männen. 
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Specialiserade 

Män blir mer insnöade än kvinnor 

 

Förväntningar Kvinnliga förväntningar Förväntningar på kvinnor 

 

Förändring 

 

Gammal norm som lever 

kvar 

 

Uppfattningar då och nu 

 

 

Positiv förändring 

 

Antal 

Omedvetet förhållningssätt som lever kvar 

 

 

Upplever bemötandet mer positiv nu 

 

 

Den gamla normen har försvunnit 

 

Fler kvinnor och unga idag 

Ta plats 

 

Kvinnor syns generellt 

mindre 

Kvinnor tar generellt inte för sig lika mycket 

 

 

1) Bemötande 

Under temat ‘’Bemötande’’ sammanfattas deltagarnas upplevda bemötande i olika 

sammanhang kopplade till fågelskådning. Generellt var deltagarnas uppfattning av bemötande 

att människor är mycket hjälpsamma, oavsett kön.  

 

‘’...och de flesta har faktiskt varit väldigt välkomnande och välkomnande på ett bra 

sätt. Inte som så: ‘’Lilla gumman, nu ska jag hjälpa dig och skilja på de här 

fåglarna’’, utan liksom ändå respektfullt och sådär.’’ 

 

En del av de som intervjuades har uppfattat en viss attityd mot kön, som deltagarna ansåg 

behöver förändras. Samtidigt menade några av respondenterna att den upplevda könsattityden 

till viss del hade försvunnit.  
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‘’Jag tycker fortfarande att det finns jättemycket att jobba med mäns attityder mot 

kvinnliga fågelskådare och just att jag tycker att det ska vara att män har att lära av 

kvinnor och kvinnor har att lära av män. [...] Att de båda har att vinna på att skåda 

ihop och mötas, och prata så att båda förstår liksom vad man pratar om.’’ 

 

Bemötandet som deltagarna reflekterade över var framförallt på föreningsmöten och ute i fält. 

Flera av respondenterna upplevde att männen kunde bli förvånade över att de som kvinna kunde 

så mycket i fågelsammanhang. Vissa menade att männen var positivt förvånade medan andra 

upplevde det som en mindre positiv reaktion. En av deltagarna uppfattade det som att det inte 

enbart är männen som bemöter andra skådare på det sättet, utan att kvinnor kan bete sig likadant. 

 

‘’...Men jag är ju inte heller så tvärsäker på att inte kvinnor heller kan vara 

exkluderande eller använda subtila medel för och stänga ute och eller släppa in.’’ 

 

Två av deltagarna påstod att de hade upplevt att män någon gång hade sett ner på dem, varav 

en av dem var osäker på om det berodde på kön eller något annat, medan den andra 

respondenten menade att det kunde bero på att hon var en kvinna. 

 

‘’...Som man, om man då ser ner på kvinnor då är det ju inte säkert att man gör det 

för att man är fågelskådare. Utan man gör det för att man har en jävla dålig, tråkig 

inställning till det andra könet och så bara visar det sig i de sammanhangen också.’’ 

 

 Två av respondenterna påstod också att de upplevde att männen oftare pratade bakom ryggen 

på andra skådare, oavsett kön. Samtidigt upplevde dessa respondenter att när de pratar med 

kvinnor som de möter ute i fält så såg ofta samtalen annorlunda ut, än när de samtalade med 

män. När det hålls en konversation med kvinnor var det ofta fokus på fler saker än enbart fåglar, 

till exempel familjen.  

 

‘’Ja, det gör de ju. och det är.. ja, det bli ju kanske mera .. och jag tror att en kvinnlig 

fågelskådare, då handlar det inte riktigt lika mycket om själva .. det är klart det 

kretsar kring fågelskådningen men att det lättare blir prat om annat.’’ 

 

2) Fördomar 

Under temat ‘’Fördomar’’ sammanfattas deltagarnas upplevda fördomar inom fågelskådningen. 

Majoriteten av deltagarna hade inte upplevt några fördomar riktade mot dem personligen. En 

del av respondenterna påstod sig ändå ha upplevt att fördomar fanns, såsom att kvinnor skulle 

vara sämre än män på att skåda fågel.  
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‘’Den första är ju att kvinnor kan mindre, men det kanske inte är en fördom. Jag vet 

inte men det är ju alltid en utgångspunkt.’’  

 

Även att fördomar kan skapas utifrån vad man har för utrustning när man skådar fågel eller hur 

man väljer att utföra sitt skådarintresse. Har man dyr utrustning uppfattas det som fördomar 

mot personer med billigare utrustning. Beroende på om man hittar fåglar själv, åker på andras 

utlarmade fåglar eller om man ofta artbestämmer fåglar fel, kan det resultera i att man sätts in i 

sociala fack.  

 

’’Nej, men sen är det ju mycket kopplat till vilken utrustning man har och det har 

ju inte så mycket och göra med om man är kvinna eller man, men det är ju oerhört 

mycket bedömningar som sker utifrån hur pass dyr och fin och ny kikare man har.’’ 

 

Några av respondenterna upplevde också att det fanns fördomar mot fågelskådare i allmänhet 

från folk som inte skådar fågel. Till exempel att fågelskådare är ‘’nördiga’’ och bara är i vägen.  

 

‘’Ja, man tänker nog att man måste vara på ett speciellt sätt eller att man… Eller att 

fågelskådning... Att det kräver liksom att man kan så himla mycket.’’ 

 

3) Förväntningar 

Under temat ‘’Förväntningar’’ sammanfattas deltagarnas upplevda förväntningar av att ha 

fågelskådning som intresse. Majoriteten av deltagarna hade inte upplevt att någon särskild 

förväntning fanns på dem som kvinna. En del av de intervjuade tyckte ändå att det gick att se 

en sådan struktur inom fågelskådningen som tyder på att kvinnor måste kämpa mer för att bli 

accepterade på en viss nivå. 

 

‘’Men så är det ju i alla sammanhang för kvinnor alltid tror jag. De måste alltid vara 

dubbelt så duktiga för och va... få samma kredd så att säga. Jo, men det tror jag och 

ja, absolut i fågelskådningen.’’  

 

 Deltagarna upplevde att det även fanns vissa förväntningar på fågelskådning innan de började 

skåda. Till exempel att det skulle vara svårare eller lättare att skåda fågel men också en 

förväntan att lära sig mer. Männen uppfattas av majoriteten deltagarna som mer entusiastiska 

än vad kvinnorna är, när det gäller fåglar och skådning. Några av respondenterna trodde att 

männens entusiasm resulterar i att de ofta har en högre kunskapsnivå om fåglar. En del upplevde 
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också att kvinnorna tappar sin entusiasm för fågelskådning snabbare än männen gör. Dock inte 

intresset för fågelskådningen i sig, men själva fokusen på att ständigt tävla. 

 

‘’Kvinnorna kanske ställer lite lägre krav på vad man ska se för någonting. Man 

åker ut för att fågelskåda och sen så spelar det inte så stor roll kanske, egentligen, 

vilka fåglar man ser. Utan huvudsaken är upplevelsen och miljöerna och ja..’’ 

 

 En av respondenterna menade att det finns ett ‘’manligt’’ sätt att skåda på eller en typ av 

skådning som männen är överrepresenterade i, vilket deltagarna menade är generellt mer 

tävlingsinriktat. Kvinnor nöjer sig med mer ‘’simpel’’ fågelskådning och bryr sig inte i lika stor 

utsträckning om tävling och kryssande. En del trodde att detta kunde bero på gamla normer, 

från en tid då det i stort sett inte fanns några kvinnor som skådade. 

 

‘’Att det är samma sak med folk som tittar på växter, folk som tittar på mossor, folk 

som tittar på svampar. Alla duktigaste är ju män nästan och att på något sätt att det 

är någon skillnad mellan manligt och kvinnligt. Det här att män har mycket lättare 

att nörda in sig i ett fack medan kvinnor är lite bredare.’’ 

 

4) Förändring 

Under temat ‘’Förändring’’ sammanfattas vad deltagarna upplever har förändrats inom 

fågelskådningen. Flera av deltagarna tycker att man kan se en förändring i vilka det är som 

skådar fågel ute i fält och hur attityden upplevs ha förändrats. Respondenterna som hade skådat 

under en längre tid upplever att det är en större mångfald bland fågelskådare idag. Både fler 

kvinnor och unga. 

 

‘’...Men jag upplever att det är mycket mer blandning på folk som är ute.’’ 

 

 I intervjuerna nämndes också att kvinnorna inte skådade så mycket själva förut utan följde med 

sina pojkvänner eller killkompisar ut när de väl syntes ute i fält.  

 

‘’Att det kändes som att det var liksom bara jätteduktiga killar då, som det var då, 

som höll på med det och man måste, ja, att det var så himla avancerat och skåda 

fågel.’’ 
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Det fanns också tankar kring hur man kan förändra den struktur som upplevs finnas kvar inom 

fågelskådningen. Öppen attityd och öppna diskussioner om kvinnor och mäns upplevelser och 

förväntningar på fågelskådningen samt aktiviteter som vänder sig till enbart kvinnor, nämndes 

som förslag för att locka fler kvinnor in i fågelskådningen.  

 

‘’Det är ju åt båda håll. Att man släpper in varandra och att männen kanske har 

tålamod med att kvinnorna inte alltid är precis lika duktiga som dem. Men att de 

ändå har.. får finnas. När de ändå är seriösa fågelskådare.’’ 

 

Några av deltagarna trodde även att förbättring skulle ske om det skulle bli lika många kvinnor 

och män som skådade fågel. Medan andra inte trodde det skulle bli någon förändring alls. En 

förändring som respondenterna trodde kunde ske var att kommunikationen hade förändrats. 

Vissa ansåg att på grund av en allmän samhällsförändring så kan strukturen ha förändrats inom 

fågelskådningen. Det vill säga att männen arbetade och sedan hade ledig tid som de fick 

använda hur de ville, medan kvinnorna hade ständigt ansvar för hem och barn. 

 

‘’…Om det beror på det att männen har haft lättare tillgång till mer ledig tid, eller 

bara tagit sig den och ändå har maten stått på bordet när dom har kommit hem. Jag 

vet inte...’’ 

 

5) Ta plats 

Under temat ‘’Ta plats’’ sammanfattas deltagarnas upplevelser av att ta plats inom 

fågelskådning. Ungefär hälften av respondenterna upplevde att kvinnorna fick kämpa mer än 

männen för att synas, höras och tas på allvar.  

 

‘’Ja och nej. för det beror ju lite på om man... alltså om man visar framfötterna lite 

eller liksom har… många är ju liksom såhär så fort dom hör något: ‘’Åh, rödstrupig 

piplärka’’, säger dom. Även om de inte känner någon i gruppen som står runt 

omkring. Eller ‘’där ligger en...’’ jag inte vet jag... ‘’Åh kolla där en svartnäbbad 

islom.’’ Nej, men liksom att man väldigt många säger, män kanske då säger rakt ut 

liksom vad de ser. Oavsett om det är någon som lyssnar eller om de känner någon 

som är runt omkring.’’ 

 

Det fanns även uppfattningar om att kvinnorna drog sig tillbaka på grund av att det finns en 

omedveten könsnorm inom fågelskådningen. En norm på hur män och kvinnor ska vara. 
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‘’Min erfarenhet är att jag inte.. men.. att jag inte har setts över axeln för att jag är 

kvinna. Å andra sidan så tänker jag att jag har haft en försiktig attityd och på det 

sättet har jag också liksom sagt till mig själv att: ‘’Ja, jag kan inte så mycket jag 

kanske står där lite i bakgrunden’’. Men har det då att göra med att jag saknar 

kunskaper eller har det att göra med att det är mer det jag samverkar med.‘’ 

4.0 Diskussion 

Syftet med studien var att få en djupare förståelse för hur kvinnor upplever den 

mansdominerade miljön inom fågelskådning. För att ta reda på detta utgick studien från tre 

frågeställningar och samtliga blev besvarade. Den första frågeställningen var: ‘’Hur upplever 

de kvinnliga fågelskådarna bemötandet/förväntningarna på skådarplatsen?’’ Ur intervjuerna 

framkom det att informanterna uppfattade miljön något hierarkisk men samtidigt hjälpsam på 

så vis att de som hade mer kunskap om fåglar hamnar högre upp i hierarkin, samtidigt var de 

hjälpsamma till de mindre erfarna. Å andra sidan kunde de samtidigt märka en viss fördomsfull 

attityd i termer av att kvinnor kan mindre och att män blir mer insnöade. Den andra 

frågeställningen var: ‘’Hur upplever de kvinnliga fågelskådarna att fågelskådningen har 

förändrats från att de började skåda fram till idag?’’ Samtliga informanter har upplevt en viss 

förändring, antingen på personligt plan eller som en generell könsstruktur. De ansåg även att 

förändringen var positiv medan vissa tyckte att det borde förändras mer inom den generella 

könsstrukturen. Den tredje frågeställningen var: ‘’Hur upplever de kvinnliga fågelskådarna 

möjligheten att ta plats på fågellokaler?’’ Ur intervjuerna framkom det att informanterna 

upplevde att männen syntes och hördes mer än kvinnorna i de flesta sammanhang inom 

fågelskådning.   

 

En generell uppfattning av samtliga deltagare var att miljön för det mesta upplevs vara schysst, 

där fokus ligger på det stora intresset för fåglar. De ansåg även att det var positivt med en 

blandad könsuppdelning inom fågelskådningen. Flera av respondenterna som hade skådat under 

en längre tid upplevde att det var fler kvinnor och unga som skådade idag jämfört med när de 

själva började skåda. Elwér, Harryson, Bolin och Hammarströms (2013) studie visade att när 

det är lika många kvinnor som män på en arbetsplats så ökar kvinnors välmående. I den 

föreliggande studien ansåg respondenterna det som en positiv förändring om kvinnor och män 

skulle bli lika många inom fågelskådningen, samtidigt var det även ett par av kvinnorna som 

inte trodde att det skulle bli någon större skillnad. En studie från Tyskland visade att när andelen 

män respektive kvinnor på en arbetsplats är 80%, går det inte att koppla depressiva symptom 
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och könsdominerade yrken med varandra (Tophoven, du Prel, Peter och Kretschens, 2015). 

Jämför man den föreliggande studiens slutsats med den tidigare forskningen så går det att se att 

den stämmer överens till viss del, även om reflektionerna om könsstrukturen upplevdes olika 

bland deltagarna. Ett par påstod att könsattityden och bemötandet hos vissa kunde förbättras 

men det var ändå ingen avgörande faktor i utövandet av sitt intresse. 

 

En av deltagarna trodde att det kunde vara den kulturella strukturen i samhället som var en 

bidragande faktor till att det var färre kvinnor som skådade fågel förr. Det vill säga att kvinnorna 

oftare hade ansvar för barn samt hem och inte arbetade, vilket gjorde att männen hade mer tid 

till annat så som fågelskådning. Resultatet av Makarova, Aeschlimann och Herzogs (2016) 

studie visade att, trots då antalet arbetande kvinnor ökat har den kvinnliga samhällsnormen inte 

förändrats i de mansdominerade verksamheterna. Kina är ett exempel på ett land där kvinna 

som heltidsarbetare inte vuxit fram förrän i slutet av 1900-talet (Fang & Walker, 2015). I Kina 

idag upplever kvinnor andra former av underordning, vilket gäller både på arbetet och i 

familjen. Kvinnor i Iran deltagande som arbetskraft var 42% 2008 (Zarandi, 2012). Kvinnorna 

i Iran började inte arbeta inom industri- och affärsjobb förrän cirka hundra år efter att kvinnorna 

i västvärlden gjorde det. Tittar man på resultaten av den tidigare forskningen och slutsatsen som 

drogs av den föreliggande studien så kan man se en likhet. Det vill säga att kvinnor har blivit 

verksamma inom vissa områden senare än männen. 

 

Flera av deltagarna hade förslag på vad som skulle kunna göras för att förbättra den attityd som 

de ansåg finnas kvar idag. Några påstod att könsattityden som finns inom fågelskådning 

kommer från decennier tidigare. Enligt Rusi (2012) beror diskriminering och könsskillnader på 

arbetsplatser ofta på social mentalitet och etablerade könsstereotyper. Deltagarna i föreliggande 

studie reflekterade även över vad som skulle kunna göras för att locka fler kvinnor att börja 

skåda fågel. Några av kvinnorna tyckte att det var viktigt att ha en öppen attityd och en öppen 

diskussion om jämlikhet. Enligt Elwén, Aléx och Hammarström (2012) så är en hälsosam 

inställning till könsrelationer en bidragande faktor för att uppnå jämställdhet. Verdonk, 

Yvonne, Benschop, Haes och Lagro-Janssens (2007), anser att det är positivt för både män och 

kvinnor att ha ett öppet och medvetande könsperspektiv.  

 

En av deltagarna i denna studie nämnde att det fanns vissa kvinnor som skådade på ett 

‘’manligt’’ sätt, vilket innebar ett mer tävlingsinriktat beteende. Martin och Bergo (2013) 

beskrev copingstrategier som kvinnor använder sig av när de vistas i mansdominerade miljöer, 
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i detta fall arbetsplatser. En av copingstrategierna var att bete sig mer som sina manliga 

kollegor. Det är oklart om det, inom fågelskådning, i vissa fall kan bero på en typ av 

copingstrategi eller om det enbart är kvinnornas olikheter i intresset. Samtliga respondenter 

hade olika sätt de gillade att fågelskåda på, samtidigt som ett par påstod att män är 

överrepresenterade i specifika typer av skådning. Generellt visar forskning på att män och 

kvinnor gör olika val när det gäller yrken (Alina, 2017), något som kan tänkas fungera på 

liknande vis inom fågelskådningen. Enligt Alina (2017) är ekonomiska vinster och 

ansvarsområden mer viktiga i ett arbete, medan kvinnor anser att relationerna mellan anställda 

och betydelsen av uppgifterna mer viktiga. I den föreliggande studien ansåg en del av 

respondenterna att även samtalen med kvinnor respektive män kan se olika ut. Att män ofta 

pratar om enbart fåglar medan kvinnorna kunde fråga om annat, till exempel om hur familjen 

mår.  

 

Flera av deltagarna i föreliggande studie påstod att det finns en hierarki inom fågelskådning 

som inte enbart har med kön att göra. Där personer som kan mer upplevs vara högre i hierarkin. 

Det var även en del av respondenterna i föreliggande studie som upplevde att det fanns en 

fördom om att kvinnor kunde mindre. En respondent tyckte sig också tro att det var få kvinnor 

som arbetade inom biologiska ämnen, och att det kanske kunde ha en koppling till 

fågelskådning då hon upplevde att det var många biologer som skådade fågel på fritiden. Enligt 

Sheltzer & Smith (2014) så utgör kvinnor över hälften av alla doktorander i biologirelaterade 

ämnen, men är underrepresenterade i högre nivåer. En faktor var att män inom dessa områden 

anställer färre kvinnor. 

 

I den föreliggande studiens resultat kan man se likheter med Cooper och Smith (2010) studie 

om fågelskådning. För det första är män överrepresenterade i både Sverige, USA och 

Storbritannien. Kvinnorna som intervjuades i den föreliggande studien upplevde att män och 

kvinnor dras till olika typer av skådning. Likt Cooper och Smith (2010), påstod deltagarna att 

männen uppfattas mer tävlingsinriktade. Samtidigt var det inte många av de kvinnliga 

fågelskådarna som undertecknat intervjuade, som titta på fåglar i trädgården, vilket Cooper och 

Smith (2010) fick fram. Målet som respektive kön har med fågelskådningen tar Cooper och 

Smith (2010) upp i sin studie, vilket hade varit lättare att undersöka i den föreliggande studien 

om den hade intervjuat både män och kvinnor och där skiljer sig studierna åt.  
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4.1 Metodologiska aspekter 
Det gick att dra flera slutsatser av de sju intervjuerna som ägde rum. Samtidigt är det troligt att 

en undersökning med fler respondenter samt med både män och kvinnor hade varit mer givande 

och gett en större helhetsbild. Det hade kanske till och med gått att få in fler perspektiv och 

faktorer. En studie som gjordes på fågelskådare i New York använde man sig av både kvalitativ 

och kvantitativ metod, bestående av intervjuer och enkätundersökningar (Sali, Kuehn, & Zhang, 

2008). Det hade varit intressant att se om resultatet hade blivit annorlunda om man hade 

kompletterat en framtida intervjubaserad studie med en enkätundersökning. 

 

De flesta referenserna som är tagna för diskussion är studier som gjorts på arbetsplatser. Enbart 

på grund av att det inte fanns mycket att hitta inom fågelskådning och kön. Vilket i sin tur 

gjorde det mer intressant att göra en studie om detta men samtidigt kan skapa en komplex 

diskussion då det gäller olika typer av miljöer. 

4.2 Framtida studier 
Det hade varit intressant att i framtida studier intervjua både män och kvinnor för att ta reda på 

deras båda upplevelser av den mansdominerade miljön inom fågelskådning. Majoriteten av 

kvinnor i mansdominerade yrken uppfattar det sociala klimatet på arbetsplatsen som negativ, 

medan de flesta män i kvinnodominerade yrken uppfattar det sociala klimatet på arbetsplatsen 

positivt (Taylor, 2016). Samtidigt är det intressant att kvinnor och män dras till olika typer av 

fågelskådning en den föreliggande studien och enligt Cooper och Smith (2010). 

4.3 Slutsats 
Denna studie har alltså kommit fram till att det finns både positiva och negativa upplevelser av 

att vara kvinna i den fågelskådande miljön. Där den generella uppfattningen visade sig vara 

positiva med vissa negativa faktorer. Vilket har väckt intresset att fortsätta studera 

fågelskådning och kön. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

1. Hur gammal är du? 

2. Berätta lite om dig själv… 

3. Hur länge har du haft intresse för fågelskådning? 

4. Hur kommer det sig att du började fågelskåda? 

5. Vad håller du på med för typ av fågelskådning?  

6. Är du med i någon förening? Vilken? Varför? 

7. Är du med i något kvinnligt nätverk? 

8. Vad motiverar dig till ditt intresse? 

9. Upplever du att fågelskådningen lever upp till eventuella förväntningar som du hade 

innan du började? 

10. Kan du ge något exempel på för- och nackdelar med ditt intresse? 

11. Hur upplever du att det är att fågelskåda som kvinna?  

12. Hur tänker du kring att det inte är fler kvinnor som fågelskådar? 

13. Hur upplever du att personer med samma intresse bemöter dig? 

14. Upplever du att det finns skillnad i fågelskådningen utifrån huruvida du är en man 

eller kvinna? 

15. Har du varit med om någon negativ incident i fågelskådarsammanhang? 

16. Upplever du fördomar? 

17. Upplever du att det finns särskilda krav på dig som kvinna? 

18. Skulle du uppmuntra fler kvinnor att söka sig till fågelskådningen? 

19. Känner du till någon satsning inom fågelskådning där det har arbetats aktivt för att nå 

ut till kvinnor? 

20. Tycker du att något i attityden kring kön behöver förändras? 

21. Upplever du att något har förändrats sedan du började fågelskåda? 

22. Hur upplever du ditt eget ansvar i attityden kring kön? 
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Bilaga 2 
 

Inbjudan 

Hej!  

 

Mitt namn är Frida Viberg och jag är 23 år gammal. Jag läser psykologi på Linnéuniversitetet 

i Kalmar och ska nu skriva min C-uppsats. Min uppsats ska handla om kvinnor med 

fågelskådning som fritidsintresse. Därför söker jag nu kvinnor som skådar fågel och vill delta 

i min intervjubaserade studie. Tid, dag och plats kommer deltagaren och jag som intervjuar 

överens om tillsammans. Du som deltagare ska kunna avsätta cirka en och en halv timme av 

din tid.  

 

Deltagandet är konfidentiellt och materialet kommer enbart att användas till denna studie. 

Ljudinspelningarna och transkriptionerna anonymiseras. Du kan avbryta ditt deltagande när 

som helst utan förklaring. 

 

För ytterligare frågor kontakta mig gärna via mejl: fv222ci@student.lnu.se 

 

Med vänlig hälsning 

Frida Viberg

mailto:fv222ci@student.lnu.se
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