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Förord 
Jag vill börja denna text med att tacka alla de personer som gjort genomförandet av denna 

studie möjligt. De viktigaste personerna i detta har självklart varit mina informanter som gett 

mig fritt tillträde till deras idrottsutövande och deras öppenhjärtliga tankar och åsikter. Ett 

stort och varmt tack! Utan er hade detta inte varit möjligt. Tack för stöd och uppmuntran när 

allt var som mest motigt vill jag också rikta till Vaike samt världens bästa vänner och familj. 

Jag vet att det tog tid, men nu jäklar är det klart! 

Sara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Abstract 
Föreliggande studie undersöker och beskriver hur en kvinnlig roller derbyliga diskursivt 

konstruerar sig själva, sin idrott och sitt eget idrottande. Utifrån en socialkonstruktionistisk 

och feministisk ansats har jag genom en etnografisk metod studerat en roller derbyliga med 

hjälp av intervjuer, observationer och fotografering. Resultaten tematiserades därefter utifrån 

frågeställningen: vad menar deltagarna utmärker utövandet av roller derby i förhållande till 

det som de benämner traditionellt idrottsutövande? Resultaten bearbetades därefter genom en 

kritisk diskursanalys som visade hur kvinnorna i denna studie konstruerar sin idrott och sitt 

idrottsutövande i tre diskursiva riktningar i förhållande till den traditionella idrotten och den 

bild av idrottskvinnan som är förhärskande där. Studiens konklusion blir således en fråga – 

kan roller derby som fenomen ses som ett ifrågasättande av vad kvinnor får lära sig, att vara 

och göra, inom den traditionella idrotten? 

 

The present study examines and describes how a female roller derby league discursively 

construct themselves, their sport and their own sports activity. From a social constructive and 

feminist approach, I have through an ethnographic approach studied a roller derby 

league based on interviews, observations and photography. The results were then thematised 

in relation to the question formulation: according to the participants – what characterizes the 

practice of roller derby in relation to what they call traditional sports? The results were then 

processed through a critical discourse analysis that showed how the women in this study 

construct their sport and their participation in sports in three discursive directions in 

relation to the traditional sport and the image of sports woman which is prevalent there. The 

study's conclusion is thus a question - can roller derby as a phenomenon be seen as a 

questioning of what women can learn, to be and to do, in traditional sports? 
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Den företeelse denna studie vill beskriva är roller derby, en idrott som främst utövas av 

kvinnor. Idrotten har sitt ursprung i USA där den var populär under mitten av 1900-talet och 

då utövades av både kvinnor och män. Idrotten korrumperades dock av uppgjorda och 

iscensatta matcher och dog ut för att sedan återupptas i början av 2000-talet, då av kvinnor. 

Idrottens kvinnliga utövare beskrivs som att de utmanar både de manliga och kvinnliga 

idrottsidealen genom att de som kvinnor utövar en hård och hänsynslös idrott. Just det hårda 

och hänsynslösa i idrotten kategoriseras som manligt eller maskulint och därigenom utmanar 

roller derbykvinnorna myten om ”den sköra idrottskvinnan” (Carlson, 2010 & Dowling, 

2000).  

Emellertid är det som intresserar med denna företeelse just kvinnan som idrottar, utan att vara 

den klassiska ”idrottskvinnan”, den som skapas i förhållande till idrottsmannen. Kvinnorna 

som utövar roller derby har sin egen idrott där deras idrottsutövande inte är ”a lesser version 

of real men’s sport” (Buysse & Embser-Herbert, 2004). Roller derby är på grund av sin 

historia och kulturella inramning en idrott där förebilderna och normerna inte så lätt låter sig 

klassificeras till skillnad från andra idrotter där det onekligen verkar vara den manlige 

förebilden som sätter standarden. Avsikten med denna studie blir således att beskriva en idrott 

som utövas av kvinnor utifrån just dessa kvinnors perspektiv. Vad är det som utmärker en 

idrottskultur som enbart utövas av kvinnor, utifrån deltagarnas perspektiv? Vilka ideal, 

normer och krav uttrycks i roller derby-kvinnornas praktik? Den här studien syftar till att 

beskriva vad roller derby tillskrivs för betydelse av dem som utövar sporten. Och att, i och 

med det, ge det kvinnliga idrottandet en röst.  

Syfte 
Att belysa villkoren för deltagande och därmed lärande i den kvinnliga idrotten roller derby 

genom att analysera hur företeelsen roller derby konstrueras diskursivt i de utövande 

kvinnornas praktik. 

Frågeställningar 
Utifrån syftet ställer jag mig följande frågor: 

- Vad menar deltagarna utmärker utövandet av och vad man behöver lära sig i roller 

derby i förhållande till det som de benämner traditionellt idrottsutövande? 

- Vad tillskrivs som meningsfullt att lära sig för att få delta i roller derby-praktiken? 

- Vilka sätt att delta i roller derby tillskrivs som betydelsefulla av utövarna? 

- Vad kännetecknar förhandlingen om vad som har betydelse i roller derby av utövarna? 

 

Idrotten skall och bör vara ett utrymme där alla har en plats; Riksidrottsförbundet (2005) 

menar att: ” Idrotten är lika viktig för kvinnor som för män, för flickor som för pojkar. Och 

alla är lika viktiga för idrotten. Därför ska det inom idrottsrörelsen finnas jämställdhet mellan 

könen.” (s. 6). Målet är således en jämställd idrott. Denna jämställda idrott definieras som att 

”kvinnor och män inom idrottsrörelsen ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
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och ska dela inflytande och ansvar” (Riksidrottsförbundet, 2005 s. 4). Tidigare har 

Ungdomsstyrelsen i sin utredning Flickorna och frigörelsen (Börjesson, 1998) konstaterat att 

flickor och unga kvinnor, i princip, helt glömts bort i ungdoms- och 

ungdomskulturforskningen vilket i sin tur befäst kvinnliga erfarenheter som underordnade och 

därmed både mindre viktiga och mindre värdefulla än manliga erfarenheter. Således är 

föreliggande studie viktig för att synliggöra unga kvinnor som grupp i forskningen.  

Trots att idrottsrörelsen under 1900-talet har utvecklats till att kvinnor och män i högre 

utsträckning tävlar på samma arena (Larsson, 2001) kvarstår betydande skillnader mellan 

könen i idrotten, både ekonomiskt och idrottsligt. Men det är kanske framför allt idrottens 

manliga prägel (Andreasson, 2007) som gjort, och fortsätter att göra det svårt, för kvinnor att 

ta sig in och accepteras som jämlikar inom idrotten.  Buysse och Embser-Herbert uttrycker det 

som att den kvinnliga idrotten således anses vara ”a lesser version of real men’s sport” (s. 8, 

2004). Tidigare forskning om hur den kvinnliga idrotten står i relation till detta finns i ett 

flertal studier (se bland annat Andreasson, 2007; Larsson, 2001 samt Olofsson, 1989), men 

hur låter sig idrott som utövas av enbart kvinnor beskrivas av utövarna själva?  

Idrotten roller derby 
Idrotten roller derby startades ursprungligen av Leo Seltzer på 1930-talet och utövades då av 

både kvinnor och män (Finley, 2010). Sin kulmen i popularitet nådde roller derby när det 

spelades inför 55 000 åskådare i Madison Square Garden 1949. Efter storhetstiden mellan 

1940- och 70-talen utvecklades dock idrotten till att bestå av allt fler uppgjorda matcher och 

sedan upphörde den mer eller mindre att existera innan den i början av 2000-talet återupptogs 

av kvinnor som en idrott för kvinnor i den amerikanska delstaten Texas (Finley, 2010). Roller 

derby har spridits runt om i världen, dock är det i princip bara i USA som idrotten nått status 

som en publiksport; där finns även specialbyggda inomhusarenor för sporten. I Sverige valdes 

roller derby i april 2011 in i Riksidrottsförbundet under förbundet Svensk skridsko (Svenska 

skridskoförbundet, 2011). Ligor med manliga åkare existerar, men det är framför allt kvinnor 

som utövar idrotten (Svenska skridskoförbundet, 2011). Kvinnorna som utövar idrotten är ofta 

utmanande klädda med korta hotpants och nätstrumpbyxor som en del av sin idrottsklädsel. 

Något viktigt att veta om roller derby är att den grupp som tränar tillsammans kallas för liga 

och består av flera lag. Dock refereras denna liga lätt till som ”lag”, i denna text kommer den 

studerade ligan dock att benämnas med just liga.  

Själva idrotten utövas på rullskridskor genom att två lag, med fem spelare var på plan tävlar 

mot varandra genom att köra på en oval inomhusbana. En spelare per lag, jammern, kan ta 

poäng genom att passera så många spelare i motståndarlaget som möjligt. Utöver jammern 

består det uppställda laget dessutom av en pivot blocker och tre blockers. Det lag som har 

samlat flest poäng vid matchens slut står givetvis som segrare. En bout (match) pågår i 60 

minuter uppdelad i två trettio minuter långa perioder. Dessa perioder är i sig uppdelade i jams 

som kan vara i max två minuter med 30 sekunders vila mellan dem. De bägge lagens jammers 

startar bakom och efter resten av lagen, som är samlade i en klunga som kallas pack. 

Uppgiften är därefter för lagens jammers att ta sig igenom packet och så många av 

motståndarlagets blockers som möjligt för att samla poäng. Spelarna i packets uppgift är 
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således att försöka stoppa motståndarens jammer och att hjälpa sin egen fram. Roller derby är 

visserligen en fullkontaktssport men spelarna får likväl bara dela ut tacklingar som är 

godkända enligt regelboken. Den jammer som först tagit sig förbi motståndarnas blockers 

kallas lead jammer och har rätt att när som helst avbryta jammen, annars slutar jammen efter 

att två minuter gått (Carlson, 2010 & Svenska skridskoförbundet, 2011).  

Skildrandet av roller derby 

Hur det talas och skrivs om roller derby vittnar om hur idrotten tillskrivits mening av forskare 

inom sociologi med fokus på genuskonstruktion, även om det framför allt kanske är 

journalister som tagit sig detta tolkningsföreträde. Finley (2010) beskriver i sin roller derby-

studie att idrotten åter startades upp i början av 2000-talet av kvinnor från en ”gör-det-själv-

kultur” och kallar dessa kvinnors roller derby för en undergroundrörelse. Alltså ges idrotten 

mening som något som står för kvinnors frigörelsekultur, ett utrymme för kvinnor att göra 

något för sig själva. De politiska och feministiska anspråken pekas här ut som de mest 

centrala.  

Roller derby utövades alltså från början av både män och kvinnor, men efter att roller derby 

mer eller mindre försvann har försök att återuppta roller derby inte burit någon frukt innan 

Women’s Flat Track Roller Derby startades 2001 i den amerikanska staden Austin i Texas. 

Där uppstod sporten som en ”do it your self-rörelse” som en del av en rörelse där man gjorde 

narr av den institutionaliserade underhållningen. Trots detta tog utövarna sin nyfunna idrott på 

stort allvar och roller derby växte därefter mycket snabbt, både i intresse och antalet deltagare. 

2004 grundades organisationen WFTDA (Women’s Flat Track Roller Derby) med ledorden 

”by the skaters for the skaters” (Finley, 2010). Idrotten återupptogs alltså av kvinnor och 

organiseras fortfarande främst av och för kvinnor.  

Carlson (2010) studerar roller derby som ett forum där de stereotypa genusrollerna inom 

idrotten utmanas och hon konstruerar derbyspelarna som kritiker av dessa genusroller. Hon 

menar vidare att derbykvinnorna ifrågasätter och kritiserar bilden av femininiteten, men att 

detta i sig visar på begränsningar i och med att de är just kvinnor. Utövarna av roller derby 

ägnar sig åt genuskritik på en micronivå  men deras inflytande är ändå så otillräckligt för att 

påverka bredare frågor om jämlikhet vilket i sig vidmakthåller de könsroller som redan 

existerar (Carlson, 2010).  

I svensk media, som beskriver den inhemska, och till viss del även den europeiska, 

framväxten har den ”nya” roller derbyn kallats för en undergroundrörelse och främst getts 

plats på tidningarnas nöjessidor. Reportage om roller derby får snarare plats under 

kategorierna livsstil eller nöje än på sportsidorna (Bodin, 2011 & Stridsman, 2007). Roller 

derbykvinnorna beskrivs i dessa texter som att de gör någon form av uppror, de bryter mot 

normer och utövar en tuff idrott (Axelsson, 2011). I och med idrottens första världsmästerskap 

i slutet av 2011 uppmärksammades dock roller derby alltmer som en ”riktig” idrott och fick 

större utrymme i flera svenska tidningar. 

Det finns således ett flertal sätt att tillskriva roller derby mening och många av dessa handlar 

om att förstå och utmana de förgivettagna genusrollerna. För denna studie är det emellertid 
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intressant att se hur roller derby konstrueras diskursivt och tillskrivs mening i ett liga i Sverige 

av idrottarna själva, nu när idrotten ännu befinner sig i ett inledningskede.  

Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på lärande 
Föreliggande text tar utgångspunkt i socialkonstruktionistiska idéer om hur verkligheten är 

socialt konstruerad och om hur de sociala relationerna konstruerar en verklighet och 

kunskapen kring denna (Barlebo Wennberg, 2001). Genom att studera roller derby vill jag 

belysa den förhandling om villkor och förutsättningar för lärandet av sporten som blir synlig i 

dessa kvinnors diskursiva praktik. De kategorier vi delar in män och kvinnor i, vilka idrotter 

de kan och bör utöva samt vad de kan och inte kan lära är sociala konstruktioner. Omvärlden 

är således inget permanent tillstånd som existerar utan människors inblandning, utan den 

skapas och omskapas oupphörligen av människorna som uppehåller sig i den. Jag tar 

utgångspunkt i Etienne Wengers (1998) analyser av lärande genom människors levda 

erfarenheter och deltagande i samhället; hur vi upplever våra liv och världen som värdefulla, 

hur vi ger uttryck för de värderingar och uppfattningar som kännetecknar de gemenskaper vi 

ingår i och hur de ger näring åt hur vi utvecklar våra identiteter. Lärande äger rum inom så 

kallade communities of practice eller praktikgemenskaper;sammanhang, miljöer och 

institutioner där lärande kan anses vara ett villkor för deltagande (Wenger, 1998). I dessa 

sammanhang är meningsskapande en viktig faktor.  

Wenger talar om meningsskapande som en process, en ständigt pågående sådan. Mening 

skapas i en förhandling, en skapande process mellan individen och dess sociala omgivning. 

Mening skapas inte utan förankring i omvärlden men, det är inte heller så att världen ålägger 

oss mening. Således är inte mening något vi hittar på eller något redan existerande utan något 

dynamiskt som utvecklas i relation till historien, omgivningen och den unika kontexten en 

person befinner sig i. Förhandlingen av mening förändras därmed oavbrutet i situationer som 

skapar mening och påverkar de inblandade. Sålunda är mening alltid något som förhandlas; 

det existerar aldrig i människan eller i världen utan i den dynamiska relation som det innebär 

att leva i världen (Wenger, 1998). Alltså är den sociala omgivningen och samspelet med 

denna även en avgörande faktor när det kommer till lärande.  

Ytterligare en viktig aspekt i Wengers sociala lärandeteori om praktikgemenskaper är hur 

identiteten förhåller sig till detta. Identiteten är likaså den under ständig utveckling och den 

formas både av den unika individen och det sociala sammanhang hon uppehåller sig i. Allt en 

människa gör reflekterar hennes sociala relationer. Samtidigt kan man inte bli en människa 

om man inte uppehåller sig i en social omvärld, även om det inte är enbart denna omvärld 

som avgör vem en människa är eller blir. Alltså är identiteten det som skapas i och av en unik 

individ i förhållande till ett socialt sammanhang, det vill säga en community of practice. På så 

vis är alltså även skapandet av praktikgemenskaper en förhandling av identiteter (Wenger, 

1998).  

 Lärande av identitet 

Att identiteten är något föränderligt och som utvecklas i förhållande till den miljö där man 

vistas åskådliggörs i Lena Forsbergs licentiatuppsats Att utveckla handlingskraft från 2007. I 
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denna har hon studerat flickors identitetesskapande processer i stallmiljö och värdet av ett 

fritidsintresse; alltså vad flickorna själva anser vara viktigt och betydelsefullt i sin vistelse i 

stall och på ridskola. Således studerar hon deras identitetsskapande processer i förhållande till 

meningsskapande i en social gemenskap; att identiteten byggs upp av individer samtidigt som 

de formas av den sociala struktur de vistas i. Forsbergs utgångspunkt är därför att ridskolan 

byggs upp av individer, men att individerna samtidigt formas av ridskolan. Forsberg tar även 

flickornas genuspositioner i akt – vilka krav, ideal och normer har de att förhålla sig till? 

Forsbergs analys av stallflickorna visar hur de anser sig ha en identitet i stallet, den som 

hästtjej, och en annan i skolan. Om de tar in för mycket av hästtjejen i skolan utmanar de 

normen. Så för att inte utmana den norm som råder om hur flickor skall vara i skolan söker de 

sig istället till en miljö där de utgör normen. Således upplever flickorna även att de har bättre 

självförtroende i stallkontexten än vad de annars har (Forsberg, 2007).   

Kopplat till identiteten finns könsidentiteten; ett begrepp som diskuteras av queerteoretikern 

Judith Butler. I och med att den queerteoretiska forskningen ägnar sig åt att ifrågasätta 

heteronormativiteten och dess inordnande i normalt och avvikande ifrågasätter således också 

Butler (2007) den heterosexuellt normativa ordningen som det rätta sättet att leva. Det är 

viktigt att ifrågasätta vad som är önskvärd kvinnlighet; Butler menar att denna är intimt 

sammankopplad de ständigt återskapade genus som konstrueras och vidmakthålls i vårt 

samhälle. Manligt och kvinnligt är således begrepp som fungerar identitetskapande (Elvin-

Nowak och Thomsson, 2003). Dessa begrepp förknippas med något inneboende hos 

människan, något som finns i indivdens innersta identitet. Följdaktligen blir könsidentiteten 

något som man anses födas med och som sedan blir en del av den person man är. 

Könstillhörigheten är därmed något som framför allt blir viktig att signalera i mötet med 

andra individer; att bete sig kvinnligt eller manligt blir viktigt i ett specifikt sammanhang eller 

i en relation.  Därmed torde ”att vara” kvinnlig eller manlig betraktas som roller man lär att 

ikläda sig istället för något av naturen givet. Forsberg (2007) menar dessutom att 

polariseringen mellan manligt och kvinnligt gör att vi fastnar än mer i de stereotyper som vi 

lever med dagligen; ju mer vi fokserar på skillnader mellan könen, desto större är risken att vi 

läser in fler skillnader än vad som faktiskt existerar. 

Ur studiens konstruktionistiska ansats, och dess strävan att anta ett genusperspektiv, stammar 

även feministiska idéer om hur idrotten konstrueras som en manlig företeelse. Den 

feministiska rörelsen och forskningen kännetecknas allmänt av att den anlägger ett 

kvinnoperspektiv eller ett könsperspektiv på fenomen i samhället och i detta fall vill jag se 

idrotten ur kvinnornas perspektiv. Inom den feministiska traditionen finns en mängd olika 

varianter men det finns tre huvudelement inom feminismen varav det första är att kön spelar 

en central roll för att förstå sociala relationer, det andra att könsförhållanden är förknippade 

med dominans och jämlikhet och därmed utgör ett problem. Det tredje är att dessa 

könsrelationer skall förstås som socialt skapade och inte naturliga (Alvesson & Sköldberg, 

2006). Att försöka definiera feminism är problematiskt, menar också Beasly (1999), och 

föreslår att ett sätt att hantera frågan ”vad är feminism?” är att undvika att hitta en definition 

och istället se på feminism som något som framträder olika i skilda sammanhang. Det mest 

väsentliga är dock att förstå att feminismen tolkar könsskillnader som sociala och kulturella 
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konstruktioner snarare än något av naturen givet. För att utmana synen på kvinnan som 

underordnad eller icke-man är det viktigt att studera relationerna mellan könen. Feminismen 

skapar dock ett problem genom att den pekar ut kvinnor som en specifik social grupp med en 

gemensam identitet; vilket i sig utgör en grund för kampen för jämlikhet. Dock riskerar denna 

kvinnliga kollektiva identitet, som då skiljer sig från den manliga, att återskapa ett system av 

skillnader mellan könen, ett system i vilket kvinnor så länge underordnats (Freedman, 2003). 

Detta påvisar också Butler (2007) när hon ifrågasätter vad subjektet kvinna egentligen 

innebär, vad som konstituerar denna kategori. Hon menar att feminismens största problem är 

dess enkla beskrivning av kvinnor och att denna hindrar kvinnor från att frigöra sig från de 

maktstrukturer som underordnar dem; ”en feministisk kritik bör också förstå hur kategorin 

’kvinnor’, feminismens subjekt, skapas och begränsas av just de maktstrukturer genom vilka 

frigörelsen eftersträvas.” (Butler, 2007 s. 51). 

Idrottsfeminism 

Den feministiska skaran inom idrotten är inte en enad rörelse utan det handlar om män och 

kvinnor inom idrotten som ägnar sig åt frågor om kvinnors rättigheter och behov samt hur 

kvinnor skall kunna undkomma diskriminering inom idrotten. Den feministiska 

interventionen inom idrotten handlar i stort om att blottlägga hur männens makt över 

kvinnorna i idrotten har institutionaliserats (Hargreaves, 1994). Det handlar sålunda om att 

uppnå en förändring. Den liberala idrottsliga feminismen handlar om att kvinnor skall kunna 

få vad män alltid har haft; man vill därmed göra fler sporter mer tillgängliga för fler kvinnor 

än någonsin (Hargreaves, 1994).  

Mer separatistiska delar inom idrottsfeminismen menar å andra sidan att det viktigaste för 

kvinnorna är att slå sig fria från patriarkatet; det vill säga det relationella maktsystem genom 

vilket män dominerar kvinnor. De menar att det är därför utrymmen, exempelvis idrotter, där 

män inte tillåts inträde är så eftersträvansvärda. Detta eftersom idrotten och den sociologiska 

forskningen om den från 1950-talet har använt de manliga normerna som generella, utvärderat 

kvinnor efter dessa manliga normer och att kvinnorna fått utvärdera sig själva i förhållande till 

kriterier konstruerade av män (Hargreaves, 1994).  

Då detta handlar om en kvinnlig idrott som vill frigöra sig från den traditionella och 

dominerande manliga idrotten hör studien till det feministiska fältet. Studien har därmed ett 

emancipatoriskt syfte; att se hur idrotten konstrueras genom de idrottande kvinnornas egen 

praktik för att frigöra kvinnor som idrottar från att ständigt jämföras med den manliga 

normen.   

”Idrottskvinnan” 

Den idrottsliga världen betraktas vara sprungen ur manlig tradition och anses fortfarande vara 

dominerad av manliga ideal; idrotten blir följdaktligen en manlig företeelse. Idrotten som 

socialt fenomen är en aktivitet skapad av män, för män och den har dessutom beskrivits av 

män. Olofsson (1989) menar att idrotten därmed är en mansrörelse och inte den folkrörelse 

som den framställs som. Detta betyder således att männen har kontroll över kvinnorna och 

deras idrottande. En konsekvens av  idrottens manliga karaktär blir således att kvinnors 

idrottsprestationer inte värderas på samma sätt som mäns och att de idrottsliga och kroppsliga 
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egenskaper som värderas högt hos män inte får samma status hos kvinnliga idrottare 

(Andreasson, 2007). Därför har idrottskvinnor genom historien anklagats för att vara 

okvinnliga, manhaftiga och/eller lesbiska om de uppvisat idrottslig skicklighet (Hargreaves, 

1994). Att kvinnan skulle vara svagare än mannen och inte kunna prestera inom idrotten 

menar Dowling (2000) inte stämmer. Hon menar att myten om kvinnans ömtålighet bygger på 

att kvinnan isolerades från både mental och fysisk utveckling för att hennes reproduktion inte 

skulle påverkas; kvinnan var skyldig den kommande generationen att inte utveckla något 

annat än just sin reproduktivitet. Spår av detta tänkande lever delvis kvar men 

ömtålighetsmyten om kvinnan och vad hon kan och inte kan använda sin kropp till ifrågasätts 

numer av kvinnor som kämpar för att uppnå jämlikhet även när det gäller det fysiska; att även 

kvinnor kan använda sin kropp till idrott och andra ”manliga” aktiviteter. Dowling (2000) slår 

fast att så länge kvinnan är fysiskt kuvad kan hon inte vara fri.  

 

Bilden av den typiska idrottaren framställs som manlig, vilket gör att idrottskvinnan i sig blir 

en motsägelse. I likhet med vad Krane (2001) menar anses femininitet och idrottslighet eller 

idrottslig styrka inte vara förenliga med varandra. Detta leder till att kvinnor får kämpa hårt 

för att, dels bli accepterade som idrottare och dels för att bli socialt accepterade. Kvinnor som 

framställer sig som feminina och heterosexuella priviligeras framför de kvinnor som upplevs 

som maskulina. Detta skapar hegemonisk femininitet (Krane, 2001), vilket innebär att den 

förhärskande femininiteten är den som framställer kvinnan som heterosexuell och feminin i 

förhållande till mannen. Denna hegemoniska femininitet blir således relevant för att förstå 

vilket spelrum kvinnor har att förhålla sig till i den idrottsliga världen; idrottskvinnor får alltså 

lov att ikläda sig mer (skapade) feminina roller i idrotten eftersom att om de inte anpassar sig 

till dessa rådande normer leder det till sexistisk och heterosexuell diskriminering. 

Idrottskvinnan måste alltså lära sig att balansera de feminina och de mindre feminina 

egenskaper som finns i och runt henne. Kvinnan som idrottar kan vara stark, men måste då 

samtidigt ha ett heterosexuellt attraktivt yttre. Enligt Krane (2001) lämnar detta kvinnor att i 

den traditionella idrotten behöva gå balansgång mellan dessa ytterligheter medan det i mindre 

traditionella idrotter växer fram nya vägar att utmana de idrottsliga normerna.   

 

Den hegemoniska femininiteten, det vill säga hur kvinnan förväntas agera, blir en biprodukt 

av det hegemoniskt manliga menar Shippers (2007) och måste alltid förstås i förhållande till 

detta. Därför består den hegemoniska femininiteten av karaktärsdrag som definieras som 

kvinnliga i hierarkiskt och kompletterande förhållande till den hegemoniska maskuliniteten.  

Hur kvinnor som utövar idrott upplever och förhåller sig till de normer som finns i idrotten 

har studerats i relativt stor utsträckning; Meân och Kassing (2008) har undersökt hur 

framgångsrika idrottskvinnor förhåller sig till bilden av ”idrottaren” som just den kvinnliga 

idrottaren. Hur ska idrottskvinnor bygga sin identitet i den hegemoniskt manliga 

idrottsvärlden utan att behöva förhålla sig till begrepp så som maskulinitet, homosexualitet 

eller ”pojkflicka”? De utgår ifrån att det inom idrotten finns en konstruerad grundläggande 

diskurs som gör motstånd problematiskt och således vidmakthåller den manliga hegemonins 

status quo inom idrotten. I och med detta vidmakthållande skapas ett exkluderande vilket i sig 

skapar ”de andra”, det vill säga de som inte passar in i den kategorin. Enligt Meân och 
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Kassing (2008) gestaltas idrottskvinnor i media uppenbart som ”de andra” eftersom 

reproduktion av den dominerande maskuliniteten i idrotten kräver att femininiteten 

kontrolleras; detta eftersom dessa kategorier är dikotomiska och kräver sin motsats för att 

kunna konstrueras. Att studien handlar om just framgångsrika idrottskvinnor beror på att de i 

sig utgör en paradox; de har störst möjlighet att utmana och motstå de rådande diskurserna om 

kvinnliga idrottare samtidigt som de reproducerar dessa diskurser när de underkastar sig dem 

för att få ta del av idrotten. Meân och Kassing (2008) menar att perifera medlemmar av en 

norm har större benägenhet att reproducera traditionella gränsdragningar. Därmed kan 

kvinnor som idrottar själva bidra till att de fortfarande får uppehålla sig i idrottens periferi. 

För att ta plats i den manliga idrottskategorin och rätta sig efter den manliga normen 

framställs följaktligen kvinnan som maskulin och lesbisk vilket resulterar i exklusion. För att 

uppnå inklusion är det också vanligt att kvinnor i idrotten underkuvar sig den traditionellt 

heterosexuella bilden av kvinnan och mjukare former av maskulinitet, så som ”pojkflickan”. I 

studien (Meân & Kassing, 2008) undersöks därför hur kvinnliga idrottare konstruerar sin 

idrottsliga identitet för att se hur de (re)producerar dessa könsrelaterade diskurser. Dessutom 

granskas hur kvinnliga idrottare ”övervakar” sina egna identiteter och hanterar femininitet för 

att uppmuntra kvinnors deltagande i idrott och för att bekämpa de naturaliserade förståelser 

som underminerar villkoren och deltagandet i kvinnlig idrott. 

Metod 
Mina metoder är valda för att ge uttryck för de socialkonstruktionistiska och emancipatoriska 

utgångspunkter denna studie har. Jag har också utgått ifrån att synliggöra vad det är som 

behöver läras för att kunna delta i roller derby som en ”community of practice”. Jag vill alltså 

med denna undersökning belysa hur kvinnornas roller derbykontext diskursivt konstrueras 

och skapas i talet om och utövandet av roller derby i det sociala samspelet mellan spelarna. 

För att besvara de ställda forskningsfrågorna har en etnografisk metod använts. Då jag knappt 

haft någon kontakt med idrotten roller derby innan studien ville jag, för att få en så 

omfattande uppfattning som möjligt, använda mig av en metod som gav mig tillgång till att 

delta i den praktik jag ville undersöka (Hammersley & Atkinsson, 1995). Målet var att, 

liknande den studie Sarah Pink (1997) genomfört med kvinnliga tjurfäktare, ge en röst till de 

kvinnor som utövar idrotten och att genom deras ögon låta dem hjälpa mig att se deras 

verklighet. Gällande datainsamlingen var intentionen att beskriva det som studeras i ett 

helhetsperspektiv och jag ville därför använda mig av metoder som kunde bidra till det. 

Eftersom roller derbykontexten var obekant för mig som forskare när studien påbörjades ville 

jag få en så omfattande bild som möjligt av idrotten; genom att observera, intervjua, samtala 

och fotografera tycker jag mig ha hittat möjligheter att illustrera denna roller derbyliga. Jag 

vill alltså ”skapa kunskaper om människors egna upplevelser” (Forsberg, 2007 s. 25). Vidare 

inspirerad av Forsberg (2007) menar jag att det är relevant att rikta fokus mot att tillgången 

till arenor är av största vikt för att flickor och kvinnor skall kunna skapa egna identiteter. I 

min studie är kvinnorna just ett sådant exempel på hur vikten av att ha en egen arena i sig 

skapar möjligheter för att utveckla den egna identiteten. Detta innebär att studien utgår från ett 

deltagarperspektiv och att det som studeras är hur deltagarna i praktiken talar om och därmed 

diskursivt konstruerar roller derby.  
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Urval 

För att kunna utföra denna studie behövde jag tillgång till en liga som ville medverka och 

denna fann jag genom en vän till mig. Jag etablerade, via telefon, kontakt med en av spelarna 

och frågade om jag kunde få besöka deras träningar för att observera och samtala med 

spelarna. Spelaren i fråga diskuterade detta med de andra i ligan som ställde sig positiva och 

jag blev sedan inbjuden i ligans facebookgrupp för att kunna presentera mig och etablera 

kontakt med dem. Jag hade utöver detta telefonkontakt med en av ligans grundare och 

förgrundsfigurer och hon hjälpte mig att ordna vissa av intervjuerna med ligans spelare. 

Urvalet bör således betraktas som ändamålsenligt (Hartman, 2001).  

Studiens roller derbyliga 

Den liga som studerats består av 35 medlemmar där de flesta mer eller mindre är nybörjare. 

De kvinnor som startade ligan i augusti i fjol kommer från olika bakgrunder; en av dem var 

med och startade upp roller derbyrörelsen i Sverige under 2007, en annan var med och 

startade upp den andra ligan i landet 2008 och ytterligare två kvinnor som varit involverade i 

roller derby under en tid. De spelade alla tillsammans i en annan liga, men upplevde att 

idrottens grundideologi där gick förlorad och att det mer och mer utvecklades till att likna en 

”vanlig” idrott. Därför valde de att starta upp en egen liga under sommaren 2011. Därmed kan 

denna liga kanske betraktas som en utbrytarliga från den större och mer etablerade liga som 

finns i staden. Det viktigaste för studiens liga är att bevara rörelsen inom idrotten och att se 

den som lika viktigt som idrotten i sig. Det finns dessutom en ambition att starta upp ett eget 

seriesystem i staden med en final i slutet av varje säsong. Uttagningar till ligan, eller så 

kallade try outs, hölls under oktober månad och ligan innehåller både rutinerade spelare, 

spelare med viss erfarenhet av roller derby och en stor del nybörjare. Ligan har tränat 

tillsammans två gånger i veckan under hösten och ligan består än så länge av två lag, men det 

finns en ambition att utöka till fyra lag så snart som möjligt.  

Genomförande 

Mitt material har samlats in, främst, genom intervjuer med spelarna. Jag har genomfört både 

gruppintervjuer och individuella intervjuer. Utöver detta har jag även genomfört deltagande 

observationer på träningar och en träningsmatch, kallad scrimmage, samt dokumenterat med 

kamera för att kunna åskådliggöra hur denna roller derbyliga framträder. 

Den första delen av den empiriska studien utgjordes av en pilotstudie där tanken var att testa 

samtalsintervjun för att jag kanske skulle kunna använda även detta material i den diskursiva 

analysen. Dock visade sig pilotstudien mer fungera som ett sätt att ”komma in i” roller 

derbykontexten. Därmed kom pilotstudien att bli en del i studien bestående av observationer. 

Jag var under en vecka med på två träningstillfällen á två timmar. Under dessa tillfällen fick 

jag möjlighet att ”hänga” med tjejerna i ligan både på och utanför planen, prata med spelarna, 

fota, testa att skejta och jag lärde mig mycket om kulturen omkring, men framför mycket om 

idrotten roller derby. Några veckor senare fick jag även vara med på lagets träningsmatch som 

egentligen inte var öppen för publik. Jag valde att använda tiden tillsammans med ligan som 

ett sätt att skapa mig en förståelse för vad roller derby är för dessa kvinnor samt för att 

försöka få svar på mina frågeställningar genom observation. Eftersom jag inte visste vad jag 

skulle komma att möta i mina fältstudier använde jag mig inte av något på förhand skapat 
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observationsschema, dock hade jag syfte och frågeställning med mig när jag gick in i 

observationstillfällena.  

Sju timslånga intervjuer genomfördes och spelades in med diktafon. Fyra av dessa intervjuer 

var enskilda medan resterande tre var gruppintervjuer med mellan två och fem deltagare. Jag 

har träffat kvinnorna på olika platser; på caféer, i garage där de tränar eller på deras 

arbetsplatser. Jag har, utöver intervjuerna, även fått möjlighet att göra ytterligare 

observationer då jag varit med ligan när de tränat, när de köpt tyg till sina tävlingsdräkter och, 

framför allt, under en av deras träningsmatcher. Samtalen med kvinnorna har vid samtliga 

tillfällen varit löst strukturerade eller så kallade semi-strukturerade intervjuer. Alla intervjuer 

har i stort handlat om samma ämnen, men jag använde mig inte av några standardiserade 

frågor. Jag hade vissa frågor med mig till intervjuerna (se bilaga 1), men dessa fungerade 

snarare som vägar att för att få igång samtalen och få kvinnorna att prata mer fritt. Jag har bett 

de jag intervjuar att berätta så mycket som möjligt och för att få dem att börja prata har jag 

inlett alla samtal med att be den/de som intervjuas att berätta hur de kom i kontakt med roller 

derby första gången och när, var och hur de började utöva idrotten. Därefter har samtalen mer 

eller mindre tett sig naturliga och de har berättat och diskuterat öppenhjärtligt medan jag 

lyssnat och ställt frågor, föreslagit olika scenarier och hela tiden bett dem utveckla vad de sagt 

för att jag skulle kunna få en större förståelse.  

Anledningen till att jag valt att göra en etnografisk studie grundar sig främst i det faktumet att 

jag valt att föröska närma mig roller derbyligan och därmed dess medlemmars åsikter och 

värderingar. Att använda en etnografisk metod har fördelen att ge en helhetsbild eftersom jag 

vill beskriva den miljö jag har besökt (Lalander, 2011). Jag skulle vilja hävda att min valda 

metodik ger studien större tillförlitlighet eftersom jag utfört ett fältarbete som fört mig 

närmare ligan och som lett till att de släppt in mig i deras gemenskap och deras värld. Studien 

utgår från dess huvudpersoner och bygger därmed på förstahandsinformation, även om den 

naturligtvis tolkats av mig som författare. Emellertid tror jag inte att min närvaro som forskare 

påverkat roller derbykvinnornas beteende i någon större utsträckning, trots att de såklart var 

medvetna om att jag iaktog dem. Till den del i studien som bygger på observationer har jag 

valt att inte redovisa något observationsschema eftersom något sådant inte existerade. 

Observationernas fokus var till en början mycket brett, men smalnades ganska snart ner till att 

framför allt handla om vad ligans medlemmar sa till varandra och hur de behandlade 

varandra. Till en början fokuserade jag på lokalerna vi befann oss i och hur det såg ut där 

ligan uppehöll sig, men detta kom snarare att användas för att ge en bild av hur det såg ut i de 

utrymmen där ligan tränande. Att vara med på ligans träningar gav mig en möjlighet att förstå 

hur denna grupps tillvaro såg ut (Lalander, 2011). Hade jag inte observerat ligans vardag hade 

jag inte fått tillgång till viktig information som dessutom väckte många frågor hos mig att 

ställa vid intervjuerna.  

Under studiens gång har jag fotograferat under observationstillfällena. Därmed har kameran 

använts för att dokumentera, framför allt hur det ser ut i de miljöer där ligan tränar och hur 

spelarna är klädda under träningar och matcher. Sverrisson (2011) menar att dokumentation 

med fotografier kan vara mycket nyttiga för att presentera ”främmande världar och 

livsvillkor”. Eftersom denna studie rör en idrott som inte är särskilt etablerad och välkänd är 
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det relevant att ge läsaren en bild av hur idrotten och utövarna av den ser ut. Fotografier är 

därmed en del av resultatet för att illustrera hur roller derbykvinnorna och de miljöer de rör 

sig i ser ut. Min avsikt var alltså inte att analysera studiens olika delar var för sig utan tvärtom 

få en förståelse för hela sammanhanget med hjälp av studiens olika delar. De delar av min 

studie som representeras i fotografierna hänger ju oupplösligt ihop med både intervjuer och 

observationer så därför kan de inte sägas representera något annat än det resten av min studie 

gör. Dock skall ju inte bilderna fungera som objektiva representationer av mina eller mina 

informanters verklighet utan de är på samma sätt som mina fältanteckningar subjektiva 

representationer av verkligheten som jag använder för att försöka styrka min studie med 

(Pink, 2004). 

När det empiriska materialet var insamlat var det relevant att försöka skapa någon ordning i 

det stora materialet. De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant för att kunna 

analyseras, av fältanteckningarna skrev jag ner en så utförlig berättelse som möjligt om vad 

jag varit med om under observationstillfällena. Jag gick även igenom det fotograferade 

materialet och försökte sortera bilderna i olika kategorier för att förstå dem i förhållande till 

det övriga empiriska materialet. 

Analysmetod 

Det transkriberade materialet lästes igenom, till en början mycket spontant, men med mina 

forskningsfrågor i bakhuvudet. Jag kommenterade och strök under olika delar i texterna och 

till slut hade jag genom att organisera kvinnornas uttalanden enligt olika diskursiva mönster 

konstruerat tre olika teman. Eftersom ambitionen var att studera kvinnornas diskursiva 

konstruktion av deras idrott, var det relevant att lyssna på vad kvinnorna sa, men också hur de 

sa det och vad de gjorde när de sa det. Därmed blir bilden av roller derbykvinnornas 

verklighet än tydligare eftersom diskurser kan uppenbara sig både i språk och genom visuella 

uttryck (Bolander & Fejes, 2009). Diskursanalysen är således en abduktiv process. 

Emellertid har min ambition varit att utföra en kritisk diskursanalys, delvis inspirerad av 

Norman Faircloughs (1992) teorier om hur språket påverkar sociala praktiker samtidigt som 

andra praktiker kan påverka de språkliga. De diskursiva praktikerna både reproducerar och 

transformerar samhället. Diskurserna inverkar på hur ”verkligheten” och samhället uppfattas, 

påverkar identiteter och relationer mellan människor (Fairclough, 1992). Den kritiska 

diskursanalysen avser alltså att en diskurs är en form av social praktik som både konstituerar 

den sociala världen samtidigt som den konstitueras av andra sociala praktiker. Således bidrar 

inte diskursen enbart till att producera sociala processer utan dessa speglas samtidigt genom 

diskurserna. Diskursen blir således en handlig att påverka världen genom samtidigt som denna 

handling är socialt och historiskt situerad (Winter Jörgensen & Phillips, 2000). Att använda 

den kritiska diskursanalysen bidrar också till arbetets stringens gentemot den 

socialkonstruktionistiska utgångspunkten. 

Etiska aspekter 
De etiska aspekterna i en studie är relevanta att diskutera i relation till den etnografiska 

metoden. Dock finns alltid Vetenskapsrådets (2011) konfidentialitetskrav att förhålla sig till, 
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det vill säga att skydda uppgifterna om studiens deltagare mot andra än forskaren själv. Detta 

kan anses vara ett problem i denna studie eftersom det finns få ligor och utövare av idrotten i 

Sverige och för att många av dessa känner varandra. Dessutom har jag blivit medlem i ligans 

facebook-grupp och skrivit med dem om studien där. I denna grupp är även roller 

derbyspelare från andra ligor medlemmar och därmed vet de om att studien utförs med just 

denna liga. Detta har varit en metod att få kontakt med ligans alla medlemmar samtidigt och 

varit mycket tillfredsställande under studiens gång, men kan alltså kanske komma att bli ett 

problem att försvara etiskt. Vi har inte diskuterat huruvida de skulle vilja framträda med 

namn, vare sig ligans eller deras egna, men eftersom studien syftar till att ge dem en röst är 

det ju faktiskt möjligt att de skulle vilja det. Detta eftersom ligans medlemmar verkar vara 

väldigt öppna med vilka de är och vad de står för. Dock försöker jag att hålla mig till 

konfidentialitetskravet i största möjliga mån och jag har därför valt att inte publicera några 

namn då det är min uppgift som forskare att se till att deltagarnas identiteter inte röjs om de 

inte vill det. 

 

Ett annat problem är att jag har valt att fotografera under studiens gång samt att publicera dem 

i min uppsats. Det är möjligt att intervjua människor anonymt, men inte att visa dem på bild 

(Sverrisson, 2011). Detta gör att det, om möjligt, är än mer viktigt att visa respekt och hänsyn 

till deltagarna i ett sammanhang som detta än i användning av andra forskningmetoder. 

Alternativet blir då att publicera foton med suddade ansikten om deltagarna ej vill avslöja sin 

identitet. Kvinnorna i denna studie har dock givit sitt medgivande till att bilder på dem 

publiceras i denna text. 

  

Observationerna under studien har bedrivits som öppna observationer, det vill säga att de 

personer som observeras har givit sitt samtycke till detta (Vetenskapsrådet, 2011). Detta var 

en förutsättning för att studien skulle kunna genomföras, då min ambition var att förstå så 

mycket av deltagarnas kontext och komma så nära dem som möjligt.  

Resultat 
Den tid jag spenderade med kvinnorna utöver intervjuerna var som tidigare nämnts 

träningstillfällen, en träningsmatch och tid runt dessa tillfällen. Den första träningen ägde rum 

i ett garage under ett tingshus i staden medan den andra träningen hölls i en idrottshall som 

vanligtvis användes till andra, mer traditionella, idrotter såsom tennis, badminton och 

innebandy. Denna idrottshall låg i anslutning till ett gym och en tennishall. Det var även i 

denna lokal som träningsmatchen ägde rum. Garaget som den första träningen hölls i var i sig 

en mycket kal och ödslig lokal, som garage brukar vara. Då och då besöktes garaget av folk 

som kom för att hämta sina bilar och i princip alla dessa stannade upp och såg efter vad roller 

derbykvinnorna hade för sig. I garaget var det dock inte kallt, vilket jag hade förväntat mig, 

utan det var behagligt tempererat. Underlaget var inte på något sätt anpassat för att åka 

rullskridskor på och spelarna fick anpassa sig och byta hjul på sina skridskor för att skapa 

bättre förutsättningar att kunna åka och därmed utöva sin idrott.  
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Ett av garagen som ligan tränar i. 

Den andra träningen ägde, till skillnad från den första, rum inomhus i en idrottshall. 

Träningen var tidigt en lördagmorgon vilket medförde att ligans medlemmar verkade en aning 

trötta då de dök upp för att träna. Dock var uppslutningen stor och det var i alla fall 15 

personer på träningen. Att denna träning var inomhus gav förutsättningar för en bättre träning 

än den i garaget och spelarna drillades till en hård träning av de två tränarna. Hallen, som 

precis hade öppnat för dagen och dessutom var byggd intill en bergvägg var mycket kall. I 

hallen fanns inga särskilda föremål att förhålla sig till, utan det enda som fanns i lokalen var 

ett tennisnät som snabbt flyttades undan.  

Ligans bägge lag spelade även en scrimmage, det vill säga en träningsmatch, under den tid jag 

spenderade tillsammans med dem. Även denna sammankomst ägde rum en tidig 

lördagsmorgon i den hall där den andra träningen hölls, men denna gång var energinivån hos 

deltagarna betydligt högre redan när de samlades och alla var taggade för att spela match. Till 

matchen hade ligan lånat in spelare från en annan liga för att vara domare. Dessa tog sitt 

uppdrag på stort allvar och gjorde sitt yttersta för att matchen, i möjligaste mån, skulle likna 

en ordinarie matchsituation. Denna gång var lagen dessutom klädda i sina lagfärger och -

dräkter och de verkade ta matchen på största allvar. Dock låg stort fokus bland spelarna på att 

hjälpa varandra för att tillsammans bli bättre snarare än att konkurrera och tävla. De 

rutinerade spelare som var med verkade ha stor respekt hos de övriga spelarna men samtidigt 

uppmuntrades de mindre erfarna spelarna allt mer.  

Efter att ha spenderat mycket tid med spelarna på träningar och dessutom genomfört långa 

intervjuer med många av dem, kände jag mig vid träningsmatchtillfället betydligt mer 

inkluderad i samtalet och jag kände mig mer som en del av gruppen än jag gjort tidigare. Det 

kändes som att min närvaro var mer naturlig och det kändes bra att ligans medlemmar visste 

vem jag var och varför jag var där.  
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Lagen gör sig redo för första bouten.                    Tävlingsbanan tejpas upp. 

 
Matchen igång. 

Materialet från de intervjuer och observationer som denna studie grundar sig på har här delats 

upp i teman där de ämnen som var de vanligast förekommande eller mest diskuterade kommer 

att presenteras. Dessa teman och dess innehåll låg till grund för den diskursanalys som senare 

presenteras i analyskapitlet. Enligt min tematiska analys av det empiriska materialet uttrycker 

utövarna själva att vad som är viktigt att lära sig och förstå i roller derby och vad som 

utmärker roller derby i förhållande till den traditionella idrotten och är: 

1. Kravlöshet 

2. Acceptans för individualitet 

3. En idrott för och av kvinnor 

Kravlöshet 

Att roller derby är öppet för alla kvinnor oavsett kroppstyp, en typ av kravlöshet, framträder 

tidigt som något väsentligt. Möjligheten för alla kvinnor att delta är något kvinnorna betonar 

som mycket viktigt. De menar att det finns en uppgift i spelet för alla oavsett kroppstyp och 

att allas insatser värderas lika högt och är lika viktiga.  

”Det kan jag känna, mitt självförtroende har gått upp så fenomenalt på den 

biten, för jag har alltid blivit intydd sen jag varit liten att du är för tjock, du kan 

inte dansa, du kan inte göra det här, du är för fet, du är inte attraktiv, men här 



 

 

18 
 

 

spelar det liksom ingen roll. Du kan vara stor som ett hus eller väga tre gram , 

du kan ändå vara med och ge lika mycket kraft i din tackling liksom.” 

De menar utöver detta att det i andra idrotter existerar en fysisk norm som inte förekommer i 

deras roller derby. I deras idrott finns inga krav på specifika kroppsattribut eller krav på en 

viss fysisk kapacitet för att få delta. Ett sådant kategoriserande existerar inte på samma sätt 

som i den traditionella idrotten; det är inte lika fyrkantigt och ramarna är inte lika strikta. Du 

kan vara lång eller kort, tjock eller smal, ung eller gammal; att alla kvinnor kan vara med är 

en grundförutsättning för roller derby.  

”Också för att jag har träffat så många olika personligheter och olika, om man 

kan säga så, olika kroppstyper och sett att alla olika kan ge nånting och alla är 

bra och alla är bra på sitt sätt och verkligen det här att det inte finns någon så 

här idealtyp.” 

 
Träning. 

Kvinnorna menar att den traditionella idrotten står för ett tydligt kategoriserande vad gäller 

både kroppstyper och personlighet; för att passa in i, vad de kallar, ”den vanliga idrotten” 

måste du anpassa dig till det som gäller där och det kravet existerar inte i roller derby. 

”Jag menar för att du ska stå ut med en annan sport, säg fotboll, så måste du 

vara atletisk och du måste kunna springa långt och du måste vara ditten och 

datten. Vi har ju tjejer i alla olika former och jag har definitivt ingen bra 

kondis, men ändå fixar vi det liksom!” 



 

 

19 
 

 

Den traditionella idrotten anses inte vara åtkomlig för alla kroppstyper och personligheter 

medan det i roller derby handlar om att det finns en plats för alla kvinnor vilket ger att alla 

inte stöps i samma form. De menar att i roller derby finns ett utrymme att göra idrotten till sin 

egen, en möjlighet som de upplever saknas i den traditionella idrotten.  

” Jag skulle inte vilja vara så här,  en siffra i ett fotbollslag.” 

Några av kvinnorna uttrycker en oro för att roller derby skall utvecklas till att bli alltmer likt 

en ”vanlig idrott” och detta innebär för dem att roller derby därmed kommer att bli en tråkig 

idrott. Det tråkiga ligger då i att roller derby tappar sin självständighet och därmed på många 

sätt liknar den traditionella idrotten som de inte vill liknas vid.  

” Dom har format det till en ganska boring, men själva laggrejen är boring. Så 

jag är jätterädd för att den här sporten kommer att bli boring, den kommer... 

Just dom här utrymmena för dom olika personligheterna,  att det kommer 

försvinna. Jag vet inte, men jag är rädd för det. Jag har ju sett prov på det.” 

Kvinnorna påpekar att utrymmet för olika individer och personligheter utmärker dem i 

förhållande till andra ligors mer normerande form. Likriktningen där gäller inte bara att 

samma utrymme inte ges för olika personligheter, utan även de fysiska och kroppsliga kraven 

förändras. Kvinnorna beskriver andra ligor som att de omges av en fyrkantig struktur, något 

som liknar den traditionella idrotten, den idrott de vill utgöra en kontrast till. Dessa andra 

ligor liknar mer och mer den traditionella idrotten i det att den ställer krav på den fysiska 

kapaciteten som måste upprätthållas för att få vara en del av dessa ligor; att man måste bidra 

med något speciellt för att få vara med. 

” Det är inte som fotbollslaget, ’Lotta springer snabbast och Greta hon är bäst 

på högerskott’, eller jag vet inte. Här är det mer, här jobbar man som ett lag 

och jag tycker att kanske någon gång längs vägen, att många ligor har tappat 

det i Sverige.” 

Ytterligare något som kvinnorna menar skiljer dem från den traditionella idrotten är att det 

hos dem inte handlar om att bli bäst. De menar att strävan efter att bli bäst inte är relevant i 

deras idrottande utan för dem handlar det främst om att ha roligt tillsammans. Dock 

poängterar de att det givetvis går att ha en hög ambitionsnivå och utföra idrotten enligt gängse 

normer men att just strävan efter att bli bäst är för dem främmande.  

”För man är här för att ha roligt, inte för att bli världsbäst.” 

Något som också symboliserar kravlösheten är derbyspelarnas möjlighet att utöva sin idrott 

var som helst. De platser som ligan tränar på är oftast inte avsedda för att idrotta på, såsom de 

olika garage de tränar i. De gör dessa platser till sina egna och skapar därmed möjligheter att 

utöva sin idrott på alla möjliga platser. Det fascinerar mig att kvinnorna, som tränat mycket i 

det garage där den första träningen ägde rum, intar det garaget som sitt eget och som att det är 

deras träningslokal och inte ett allmänt garage. De behandlar garaget som sitt eget och det är 
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en arena för dem. De verkar liksom inte vilja att det skall vara ett garage. Att det är smutsigt 

verkar inte heller bekomma spelarna som vant sätter sig på golvet. Under 

träningsmatchtillfället i idrottshallen var alla spelare dessutom klädda i respektive lags färger 

och en större mängd människor hade nu i jämförelse med tidigare samlats runt roller 

derbykvinnorna så det kändes än mer som att de gjorde idrottshallen till sin egen än det gjorde 

under träningen. De skapar platser där de kan utöva sin idrott, trots att den platsen egentligen 

kanske inte existerar. Kraven på speciella lokaler och ett tillstånd att vistas i dessa är inte 

aktuellt här; kvinnorna skapar alltså själva förutsättningar för att utöva sin idrott utan 

godkännande från någon annan. 

Roller derby, för studiens liga, är inte en arena där prestation och allvar är det viktigaste, utan 

det som står i centrum är att ha roligt; en grupp tjejer som gör något tillsammans för att ha 

roligt. 

”Här var det inte dom här förutfattade meningarna om ’spola kröken och här 

liksom toppar vi laget och nu ska vi vara så duktiga som möjligt.’ ” 

Acceptans för individualitet 

Ett annat tema, som till stor del bygger på det föregående, handlar om möjligheten att passa in 

och bli accepterad, utan att förändra den man är. Detta blir mycket viktigt och handlar om att 

roller derby representerar en möjlighet för alla att få passa in och att alla erbjuds en plats där 

man kan vara den man är. Att alla får vara med, oavsett om man är en ”sportig” tjej eller inte, 

verkar svårt för utomstående att förstå, men dessa kvinnors roller derby är öppet för alla. 

Kvinnorna vill verkligen poängtera att det är en idrott öppen för alla kvinnor, att alla är 

välkomna och att alla typer av människor finns representerade där.  

”Det är ju inte bara galna brudar med tatueringar liksom, det är ju alla.” 

Att alla tillåts vara de personer de är gör att roller derby blir en kanal där man vågar vara sig 

själv och det, menar kvinnorna, är en mycket viktig tillgång, både i idrotten och i livet. Dock 

finns det ett krav du måste uppfylla för att kunna spela roller derby i denna liga och det är just 

att vara den du är och våga ta plats och visa vem du är. Ligans medlemmar, och kanske 

framför allt de mer rutinerade spelarna i laget, menar dock att den miljö, attityd och öppenhet 

som råder i deras liga inbjuder till att i princip alla vågar öppna sig och ta plats.   

” Men såna som känner att dom inte blir accepterade i fack, dom söker sig till 

den här sporten. dom drar med sig dom här små gråa mössen och förklarar att 

du får finnas, du måste finnas. Annars gör du inga poäng!” 

Känslan av att passa in verkar vara en gemensam nämnare för många av de utövande 

kvinnorna. De uttrycker på olika sätt hur de sökt en idrott, eller möjligtvis en plats, där de 

trivs och har utrymmet att vara sig själva. 

”Det här är liksom en sport där dom känner att dom passar in. Om man inte 

gillar sport så gillar man inte sport, men den här sporten är liksom väldigt 

annorlunda. Så då kan man ju, eller det är ju rätt olikt alla andra sporter.” 
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En annan kvinna uttrycker sin glädje över att ha fått tillgång till idrotten på följande vis: 

”Man har ont i kroppen men man har fortfarande kul, det är jag sjukt glad 

över att jag har hittat. Att jag äntligen har hittat det.” 

Toleransen för personers olikheter är något som är viktigt för att få alla att öppna sig och hitta 

platsen där de inte behöver gömma sig bakom någon fasad. Det är just den funktionen som 

roller derby fyller, en plats som är åtkomlig utan att man behöver förändra sig själv. 

Kvinnorna gör snabb idrottslig utveckling i ligan, men framför allt uppmuntrar och hjälper de 

varandra. 

”Här är det såhär, ’ja, du är så himla grym!’Alltså, jag vet inte, men det är så 

mycket mer pepp som gör att man får självförtroendet att tänka att ’jag kanske 

inte suger så mycket utan jag kanske ska försöka lite till’.”  

Det roller derby-kvinnorna kallar för ”peppen” i gruppen innebär att de stöttar och 

uppmuntrar varandra och de menar att det höjer självförtroendet, både i idrotten, men även i 

livet i stort. Självförtroendet som kommer av att klara av en idrott, menar en av kvinnorna att 

”det är verkligen en känsla av att jag kan göra vad fan jag vill, bara jag prövar!” Att kvinnorna 

uppmuntrar varandra och på så sätt förbättrar varandras sjävförtroende var även något jag 

upplevde under observationerna. Under träningsmatchen uppmuntrade till och med kvinnorna 

i de olika lagen varandra när någon gjorde något bra eller behövde stöd. Kvinnorna hjälper 

varandra mycket under träningar och uppmanar varandra att försöka om och om igen. 

Initiativtagarna till ligan menar också att detta är en viktig anledning till att de bröt sig ur 

redan etablerade ligor; de ville behålla den grundläggande kvinnorörelsen som finns inbyggd i 

roller derby, kvinnor som gör något tillsammans och uppmuntrar varandra. De upplevde att 

detta till viss del försvunnit ur andra ligor som alltmer börjat närma den traditionella idrottens 

konventioner. 

”Och det var ju också en av grunderna till att vi startade vår rörelse nu, dom 

andra håller på att bli för mycket idrott. Så vi vill tillbaka till rötterna liksom 

och ha kvar rörelsen.” 

Att alla accepteras för den de är och inte behöver anpassa sig till någon rådande norm 

utmärker denna liga gentemot vissa andra roller derby-ligor där de upplever en större 

likriktning angående vad det innebär att vara en ”derbytjej” och att fokus ligger mer på 

idrotten och idrottandet än rörelsen.  

”Andra ligor, dom kanske har mer en strävan mot att det ska vara på riktigt, 

som en ’riktig’ sport.” 

Acceptansen för att alla är egna individer och att alla skall accepteras för just den de är märks 

också i gruppen som helhet. Det finns självklart en del mindre grupper i gruppen och vissa 

känner varandra bättre än andra, men ändå verkar det finnas ett starkt vänskapsband mellan 

och en respekt för alla olika individer. Alla i ligan hälsar på och pratar med varandra när de 
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träffas på träningar och matcher, det är viktigt för kvinnorna att alla skall känna sig välkomna 

i deras liga.  

En idrott av och för kvinnor 

Det tredje temat handlar om roller derby och det speciella med att det är bara kvinnor som 

utövar idrotten. När samtalen handlar om att roller derby är en idrott enbart för kvinnor menar 

de intervjuade kvinnorna att just det faktumet skapar en trygghet; att det inte finns några män 

i närheten, inga män att förhålla sig till. I sin egen idrott har de ”något för sig själva”.  

” Man känner sig trygg, jag vet att det låter jättefånigt, men det är just det där. 

Jag skulle ha varit mindre trygg, tror jag, om det hade varit en massa män 

här.” 

Roller derby representerar en idrott som finns tillgänglig, först och främst, för kvinnor.  

”Det är väl det som är grejen med roller derby att om det nu är snubbar som 

kör så heter det ’men’s roller derby’ för själva roller derby, det är liksom tjejer. 

Det tycker jag liksom, var fan finns det annars?” 

När vi talar om deras idrottsliga förhållande till män frågar jag om hur de ser på att det ofta till 

stor del är män i publiken på matcher och om det skulle kunna tänkas att män intresserar sig 

för roller derby just på grund av kvinnornas utmanande klädsel. Jag ber kvinnorna berätta hur 

de upplever detta och hur det påverkar dem. Svaren, som förvånar mig något, handlar om att 

när de spelar match har de bjudit in männen till sin arena för att utöva sin idrott. De väljer då 

att spela på sin sexualitet med typiskt kvinnliga sexuella attribut så som nätstrumpor och 

hotpants samt bilden av kvinnan som passiv och svag, men genom spelet visar de att detta inte 

är fallet. För på planen är kvinnorna allt annat än objekt, de är ägnar sig åt en sport i vilken de 

är självsäkra och där det krävs ”hjärna, styrka, aggressivitet och en jävla attityd”. När det 

gäller roller derbykvinnornas utmanande klädsel tar de ganska lätt på det och menar att de ska 

”väl ha rätt att vara sexiga om de vill?”. 

Kvinnornas klädsel verkar också vara något av det som väcker mest uppmärksamhet hos 

personer runt omkring dem, något som får folk att haja till. Under den tid jag spenderade med 

ligan uppmärksammade jag ofta hur omgivningen i princip alltid riktade blickar mot dem, 

både i garagen och i hallen där de tränade. Omvärldens blickar utstrålade alltid att kvinnorna 

höll på med något uppseendeväckande, när de egentligen bara utövade sin idrott. Under 

träningen och matchen i inomhushallen väckte roller derbykvinnorna stor uppmärksamhet och 

folk samlades för att titta på dem. Under träningsmatchen fick jag syn på två män som spelade 

tennis på våningen snett ovanför som avbrutit sitt spel och fascinerat tittade på kvinnorna och 

deras idrottande. Att dessa reaktioner väcks kan dels bero på att kvinnorna sysslar med en, än 

så länge, ganska okänd idrott. Trots detta väcktes känslan att det ofta handlade om att det var 

just kvinnor som, utan att ha bett om lov, tagit sig utrymme att utöva något som de 

beskådande männen inte kände till.  
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Tennisspelare som iakttar roller derbyligans träningsmatch.  

I övrigt representerar männen i den traditionella idrotten till stor del den skara som 

ifrågasätter roller derby som idrott. Kvinnorna berättar att de ofta möts av en attityd som gör 

det svårt för dem att göra sina röster hörda och bli accepterade, när det gäller att boka hallar 

och så vidare. De talar även om att delar av detta också handlar om att idrotten i sig är så pass 

ny och okänd, men att det faktum att de är kvinnor inte direkt underlättar för dem.  

”Man blir motarbetad för att ingen vet vad den här sporten är, sen att vi är 

kvinnor, det är en sekundär grej som vi kommer att få kämpa för. Ny sport med 

ny teknik, sen får vi nog kämpa med att vi är tjejer.”  

Just att behöva kämpa hårt för att bli accepterade som en egen, respekterad, idrott, är något 

som föreningens grundare och förgrundsfigurer berättar mycket om. Hur de många gånger 

bemötts och behandlats av idrottens makthavare verkar skrämmande. En av kvinnorna 

beskriver hur hon upplever att hon behandlas av förbund och liknande: 

” Man går in och pratar med liksom pampar, eller man ringer dom och dom 

’ja, men lilla gumman, det kommer att gå jättebra det här, har du skrivit en 

önskelista till tomten?’  Alltså, det är typ den, man tas inte på någon form av 

allvar. Jag blir bittrare och bittrare.” 

Ytterligare en del av roller derbykvinnornas idrottande handlar om hur de bryter sig loss från 

samhällets normer och värderingar om vad det innebär att vara kvinna, och framför allt vad 
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det innebär att vara en idrottande kvinna. Vi talar generellt om bilder av det manliga och det 

kvinnliga och hur de normer som finns i samhället skapats. Att inte låta sig kategoriseras 

enligt någon annans riktlinjer eller principer framstår som ett mycket viktigt 

ställningstagande. En av kvinnorna uttrycker det på följande vis:  

” För mig är det feminint att klara sig själv, men ska man förklara det för 

andra så förstår dom inte. Då får man använda dom uttrycken som resten av 

samhället betecknar som maskulint eller feminint. Jag tycker att jag är hur 

tjejig som helst, men inte med deras mått mätt.” 

Detta hänger också samman med synen på den idrottande kvinnan. Kvinnorna som intervjuats 

verkar inte ha velat acceptera synen på sig själva och andra flickor som att de inte vore riktigt 

lika viktiga som killar inom idrott. De exempel vi oftast talar om är idrottsundervisningen i 

skolan, där pojkar och flickor idrottat tillsammans och där det inte spelat någon roll vilka 

idrottsliga kunskaper flickorna haft eftersom de upplevt att deras färdigheter inte varit lika 

mycket värda som pojkarnas.  

”Jag spelade typ fotboll någon gång när jag var liten och tyckte det var 

skittråkigt. Jag spelade mycket bandy på rasterna och det var såhär jätteroligt, 

innebandy var hur roligt som helst. Men då var det såhär jag och en tjej till och 

typ 30 killar och även om vi var jävligt bra så var det ju såhär att vi blev valda 

sist.” 

Samtidigt som kvinnorna på något sätt behöver den manliga idrottens godkännande för att 

kunna existera är det ingenting de eftersträvar för sakens skull utan de vill poängtera att de 

klarar av att konstruera sin egen idrott. Detta kommer till uttryck genom följande: 

”Jag känner att vi själva ska bygga upp det här och vi kanske kan få hjälp men 

vi strävar inte efter att bli erkänd av någon annan. Jag tycker själv, och vi 

tycker själva, att det här redan är en sån jävla awesome grej så vi behöver inte 

att någon annan sätter okej på det liksom och att någon bara ’okej, nu är ni en 

riktig sport’.” 

Samt: 

” Jag tror att du kan kategorisera det på det sättet att det inte går att 

kategorisera. Man är främmande så man kategoriseras som ’inte dom andra’ 

liksom.”  

Analys 
Eftersom de teman som presenterades i resultatet inte är helt oberoende av varandra eller 

fullständigt uteslutande har jag valt att analysera fram diskurserna genom att välja att se på 

dessa olika teman ur olika perspektiv. Perspektiven blir därmed det som utgör diskurserna och 

det som strömmar igenom roller derbypraktikens handlingar såväl som ord.  
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Figuren visar hur teman och diskurser förhåller sig till varandra. De tre diskurserna är alla skapade 

av resultatets teman.  

Roller derby som praktik konstrueras enligt den här studien diskursivt i tre riktningar: 

1. Distansering från idrottens konvention 

2. Viljan att nå ett annorlundaskap 

3. Strävan mot frihet 

Distansering från idrottens konvention 

I kvinnornas tal om idrott och hur de upplever den traditionella idrotten framkommer tydligt 

att de inte är beredda att ta till sig de regler och det normverk som råder där. I förhållande till 

den traditionella idrotten figurerar känslan av utanförskap; både ett frivilligt och ett ofrivilligt 

sådant. Kvinnorna talar om ”idrotten” eller ”vanlig idrott”, i vilken de inte riktigt kan placera 

sig själva. De tar avstånd från den idrottsliga konventionen eller den logik som de tycker att 

idrotten producerar. Den traditionella idrotten verkar representera en plats som dessa kvinnor 

inte har fått tillgång eller inte velat ha tillgång till. I många fall har de demonstrativt ställt sig 

utanför den traditionella idrotten genom att välja att inte delta i den. De vill således distansera 

sig från den ”vanliga idrotten” samtidigt som de behöver den. Eftersom de vill ha tillgång till 

vissa delar av det idrotten erbjuder, exempelvis deras lokaler, får de lov att på vissa sätt rätta 

sig efter den traditionella idrottens konvention, att spela efter deras regler. I övrigt verkar de 

vilja ha så få likheter som möjligt med den traditionella idrotten som de upplever som alltför 

fyrkantig och regelstyrd.  

I denna traditionella idrott som de försöker bryta sig loss från finns även bilden av den 

klassiska idrottskvinnan väl bevarad; den idrottskvinna som är en sekundär version av 

idrottsmannen. Där är den idrottande mannen normerande och kvinnan förpassas till att 

representera den hegemoniska femininiteten; det vill säga att kvinnan måste anpassa sig till 

mannen för att få något utrymme på den idrottsliga arenan (Krane, 2001). Kvinnorna i denna 

studie vill inte låta sig förvisas till den smala definition av vad kvinnor kan, får eller bör göra i 

idrottens utrymmen. Samtidigt som de tydligt visar att de inte tänker rätta sig i den 

traditionella idrottens genusroller så cementerar detta kanske än mer bilden av den klassiska 

idrottskvinnan. Distanseringen från idrottens konvention skapar dels en bild av en ny, mer 

självständig idrottskvinna, men frågan är om det inte lämnar den traditionella idrottens kvinna 

i samma position som tidigare? I roller derby verkar det vara viktigt att det bara är kvinnor 

som deltar, samtidigt som könsidentiteten inte är något som anses betydelsefullt när de väl är 

samlade. Att de är just kvinnor är inte det relevanta, utan att de tillsammans har skapat en 
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miljö där förväntningar, dels gällande hur man skall bete sig som kvinna och dels gällande hur 

man skall bete sig som idrottare, inte fungerar normerande.  

Kvinnorna visar också genom tydliga praktiska handlingar att de inte låter sig styras alltför 

lätt. Genom att de tränar på platser där traditionell idrott vanligtvis inte utövas, såsom i 

garagen, utmanar de den idrottsliga ramen. De gör ytorna de tränar på till sina egna; de blir 

således idrottsarenor för dem. Detta är sannolikt också varför de ofta möts av förvånade och 

frågande blickar. De väljer att ställa sig utanför dessa konventioner med flit och för att de inte 

får den tillgång de önskar till idrottens utrymmen. Följaktligen reproducerar de bilden av sig 

själva som ett alternativ till den idrottsliga konventionen vilket i sig torde göra det 

problematiskt att slå sig in på den traditionella idrottens utrymmen. Det verkar trots allt finnas 

en önskan om att bli accepterad som en ”riktig” idrott även om roller derbykvinnorna vill att 

det ska ske på deras egna villkor.  

Viljan att nå ett annorlundaskap 

Den upplevelse studiens kvinnor har av den traditionella idrotten har direkt påverkan på hur 

de väljer att förhålla sig till den. Att skapa ett utanförskap, att avsiktligt ställa sig utanför gör 

dem till ett alternativ. De verkar vilja konstruera sig själva som en idrott, men inte en idrott 

som alla andra utan en idrott som är annorlunda på många sätt. Det som främst skiljer roller 

derby från andra idrotter är ju givetvis att det är en idrott för kvinnor och att det är en miljö 

som bara kvinnor uppehåller sig i. Kvinnorna använder också detta för att poängtera att det är 

en omständighet som gör dem annorlunda. De har på så sätt ställt sig utanför idrottens 

maktsystem som möjliggör mäns dominans över kvinnor (Hargreaves, 1994). I och med att 

männen här är utestängda blir detta en plats där detta maktsystem inte kan existera. 

Ytterligare något som dessa kvinnor menar gör dem annorlunda är just den kravlöshet som 

presenterats i resultatet; att det inte finns några krav på vilka förutsättningar man måste ha för 

att få delta. Det som gör dem annorlunda är således att de representerar en idrott som är öppen 

för alla, till skillnad från den traditionella idrotten som ställer både uttalade och outtalade krav 

på sina deltagare, både vad det gäller kroppsliga attribut och personlighet. Detta är också 

något de betonar som extra viktigt i sin egen liga till skillnad många andra ligor; att alla är 

välkomna gör dem annorlunda. Ett annorlundaskap som de ändå verkar tycka att övriga delar 

av idrotten borde försöka efterlikna. Roller derby representerar därmed en plats som är 

tillgänglig, även om du tidigare misslyckats eller inte ”passat in” i andra idrotter vilket gör 

den annorlunda. Följdaktligen är det relevant att diskutera känslan av meningsfullhet för att 

lärande skall kunna vara möjligt (Wenger, 1998). Att dessa kvinnor menar att de inte trivts, 

känt att de passat in eller inte velat passa in kan således bero på att den traditionella idrotten i 

sin utformning inte har varit meningsfull för dem. Eftersom meningsfullheten skapas i 

dynamiken mellan människan och den värld hon uppehåller sig i verkar inte mening och 

därmed inte heller lärandet ha funnits i de tidigare idrottsupplevelser som roller derbyspelarna 

haft. Kvinnornas starka upplevelse av att deras självförtroende ökar kan således också 

innebära att de tar med sig det utanför idrotten och att det med hjälp av det kan skapa mening 

i andra kontexter.  
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Denna roller derbyliga framstår också som annorlunda i förhållande till både den traditionella 

idrotten och andra roller derbyligor genom att kraven på att vad man bör lära och kunna 

skiljer sig från dessa. I studiens liga finns en förståelse för att alla inte kan prestera på samma 

nivå och det finns inte heller några krav på vad man behöver kunna för att få vara med, 

däremot är alla välkomna. Det verkar finnas en tålmodighet som vittnar om att alla är 

välkomna och en tro på att man utvecklas tillsammans. Gemensamt bygger de således upp en 

stark identitet som grupp där de lär tillsammans. De tror på att alla kan lära av varandra. 

Deltagande är därmed en förutsättning för lärande i kvinnornas praktikgemenskap (Wenger, 

1998). Kvinnorna menar alltså att deras roller derby är öppet för alla kvinnor, men oavsett vad 

du tror om din förmåga att spela så måste du testa för att kunna lära dig eftersom roller derby 

blir det du själv formar det till. Snarare än att anpassa dig till något likt i den tradtionella 

idrotten får du i roller derby möjligheten att bidra med din egen person för att utveckla 

idrotten till det du vill att den skall vara.  

Strävan mot frihet  

Den tredje diskursen handlar om det starka fokus som riktas mot individen och hennes frihet i 

roller derby. Här utmärker sig också denna liga genom att de tar avstånd från hur de upplever 

att andra ligor utvecklas; att de mer och mer liknar en vanlig idrott. Och detta, att likna en 

vanlig idrott, innebär även i detta fall att låta roller derby tillägna sig idrottens norm- och 

regelverk. I denna liga finns exempelvis inga enhetliga lagdräkter utan det är upp till var 

individ att forma sin egen tävlingsdräkt efter det tema som tillhör ens lag. Måhända 

framträder denna diskurs extra tydligt just därför att denna liga är en utbrytarliga från en 

större och mer etablerad liga. De menar att i den liga de startat finns ett större utrymme och 

frihet för individerna och en möjlighet att få ta plats utan att behöva anpassa sig till någon 

norm. De förklarar sig arbeta för att behålla grunderna och rörelsen i roller derby och där 

menar de att individens plats är central.  

Att friheten är det som eftersträvas kan förstås i ljuset av den klassiska idrottskvinnan som 

inte har friheten att skapa sin egen karaktär eller sitt eget utrymme inom idrotten utan som 

alltid, på ett eller annat sätt, får anpassa sig efter de manliga manliga idealen. Roller 

derbykvinnorna är fria att inte behöva anpassa sig efter manliga ideal, att inte bli betraktade 

som mindre feminina eller homosexuella bara för att de idrottar. Genom att driva med 

sexuella attribut och utöva en idrott som inte rättar sig efter den traditionella idrotten 

återskapar dessa kvinnor inte det hegemoniskt kvinnliga, det som skapas i förhållande till det 

hegemoniskt manliga (Shippers, 2007). Idrottskvinnors kamp att veta hur de ska förhålla sig 

till det manliga idealet (Meân & Kassing, 2008) är inget problem för dessa kvinnor, de 

struntar helt enkelt i att anpassa sig till de rådande normerna, vilket dock kanske är en 

anpassning i sig? 

Strävan mot frihet finns således representerad både i formen av att det handlar om fokus på 

individen i förhållande till gruppen samtidigt som denna roller derbyliga vill göra ett 

ställningstagande i förhållande till andra derbyligor som de upplever utvecklas i en annan 

riktning än vad de är intresserade av att utvecklas. De verkar således försöka stå helt fria i 

förhållande till både varandra, resten av roller derbysammanhanget och den traditionella 

idrotten. Ligans tveeggade förhållande till den traditionella idrotten är också en önskan om att 
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vara fri; de vill till viss del ta del av det den traditionella idrotten erbjuder, men samtidigt vill 

de inte acceptera eller rätta sig för mycket efter den idrotten för att inte förlora sin frihet att 

forma sin egen identitet. 

Sammanfattning av analys 

Sammanfattningsvis kan vi fastställa att studiens roller derbyliga konstruerar sin idrott 

diskursivt i tre riktningar; genom att distansera sig från den traditionella idrottens konvention, 

med viljan att nå ett annorlundaskap samt genom sin strävan mot frihet. Mellan dessa tre 

diskurser formar de sin idrott, sin version av roller derby och därmed sin version av idrott. 

Dessa tre är följaktligen viktiga för konstruerandet av roller derby, men kanske olika viktiga 

för de olika individerna i gruppen eller olika viktiga för ligan, eller delar av ligan, vid olika 

tidpunkter eller i olika situationer. Men att det är med hjälp av dessa tre diskurser som roller 

derbyligan utformar sitt alternativ till den traditionella idrotten, och den traditionella 

idrottskvinnan, samtidigt som de uppehåller sig mitt i denna idrottsvärld. Jag har valt att 

återge hur kvinnorna diskursivt konstruerar sin idrott med hjälp av följande modell: 
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Modellen visar hur roller derby konstrueras som ett diskursivt fält i tre riktningar. Den streckande 

triangeln utgör roller derby och de tre hörnen symboliserar diskurserna som formar och formas av 

kvinnornas idrottsutövande. Triangeln är streckad för att antyda den dynamik som råder mellan de 

olika diskurserna. Triangeln kan alltså ta sig olika uttryck, beroende på vilken av de tre diskurserna 

som dominerar, men de tre diskurserna är beroende av och hänger samman med varandra.  

Triangeln uppehåller sig i en tydligt markerad kvadrat vilken skall förstås som den traditionella 

idrotten och dess, enligt roller derbykvinnorna, strikta ramar. Medan de upplever att deras idrott är i 

ständig förhandling och utveckling menar de att den traditionella idrotten håller alltför hårt i de 

strikta ramar som den skapat för sig själv. I studiens roller derbyliga handlar det snarare om att hela 

tiden utvecklas. Den traditionella idrottens ram är således också fylld med innehåll i form av normer 

och värderingar som de upplever är en stor del av idrotten. Där finns även uppfattningar om kvinnligt 

och manligt. Roller derbykvinnornas förhandlande om vad deras idrott är och det faktum att triangeln 

är i ständig rörelse gör följaktligen att kvinnorna i roller derbyligan alltid utmanar den traditionella 

idrottens normsystem. Roller derby blir därmed en idrott som formas av utövarna snarare än att 

utövarna låter sig formas av konventioner i idrotten. Pilarna utanför kvadraten illustrerar hur 

influenser utifrån villkorar och möjligtvis även förändrar den traditionella idrottens konvention. 

Roller derbys position som ständigt i utveckling påverkar också lärandet inom denna idrott; där lär 

man av varandra och utvecklas tillsammans medan den traditionella idrotten verkar bestå av en färdig 

helhet.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

De val jag gjort när det gäller studiens metoder har baserats på mitt intresse att försöka förstå 

hur roller derby konstrueras diskursivt i utövarnas praktik. Valet av den etnografiska metoden 

grundar sig på att jag ville få så stor tillgång som möjligt till roller derbykvinnornas praktik 

och deras samtal om sitt idrottande. Således var det viktigt att jag fick möjlighet att spendera 

mycket tid tillsammans med dem. Emellertid har det funnits ett antal problem med studiens 

metod att förhålla sig till; det första handlar om huruvida det går att göra ”korrekta” 

observationer. Det ter sig naturligt att en observation inte kan verifieras eller säkerställas, att 

det forskaren anser sig ha sett verkligen är ”det korrekta”. Detta är givetvis en fråga om 

tolkning och i ett vetenskapligt sammanhang är det relevant att ifrågasätta vad man tror sig ha 

sett (Arvaston & Ehn, 2009). Det jag tycker mig ha sett under observationerna är ingen 

objektiv sanning, det är bara en bild av vad jag upplevt, en bild med vilken jag vill förmedla 

till läsaren hur jag upplevde den tid jag spenderade med derbyligan. Det tillhör det 

vetenskapliga att forskaren ifrågasätter det denne tror sig ha sett (Arvaston & Ehn, 2009), men 

eftersom jag inte bygger varken resultat eller analys på studiens observationsdel i första hand 

blir det som jag observerat bara något som förtydligar bilden av det jag sett. Det jag har sett 

under mina observationer har inte heller handlat om att jag skall upptäcka något utan snarare 

om att förstå dessa kvinnor och de utrymmen de rör sig i. 

Emellertid är det intressant att fråga sig vad som händer med en observation när den skrivs 

ned (Arvaston & Ehn, 2009). Blir den något annat då? Jag antecknade under observationerna 

för att på så sätt försöka se till att det jag upplevde sedan även var det jag mindes. Dock är det 
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klart att innehållet på något sätt ändå förändras när det skrivs ned eftersom det till stor del 

bygger på vilka ord jag väljer att använda. Det som observationsresultaten främst använts till 

har varit att ge en bild av hur det ser ut i de miljöer där kvinnorna vistas och till det har jag 

även valt att ta hjälp av fotografier så att läsaren själv kan se vad det är jag bygger mina 

tolkningar på.  

Eftersom den studerade ligan främst består av nybörjare fanns en stor variation i hur länge 

kvinnorna utövat sporten och hur rutinerade de var. Detta ser jag dock inte som ett problem 

utan snarare som en tillgång eftersom de då representerar vem roller derbyutövaren kan vara. 

Hade studiens ambition legat i att beskriva hur en professionell derbyliga ser ut och att studien 

byggde på de intervjuades långa erfarenhet av roller derby, hade det givetvis varit relevant att 

finna en annan liga. Men då studien handlar om roller derby som en ny idrott som utmanar 

vad den traditionella idrotten och idrottskvinnan står för, blir denna liga och dess diskursiva 

praktik ett fullgott studieobjekt.  

Ju mer tid jag spenderade med ligan desto mer öppen blev vår relation. Jag kände mig snabbt 

välkommen vilket jag tror gjorde att jag fick kvinnorna att öppna sig mer under våra 

intervjuer. Självklart kan man fråga sig hur ”vetenskapligt” förhållandet mellan oss var 

eftersom vi snabbt kom bort från forskare-informant-relationen, men eftersom detta inte 

handlar om en studie med positivistiska förtecken ser jag inget syfte med att förhålla mig 

neutral och objektiv till mina informanter. Jag ville skapa en relation till kvinnorna just för att 

få dem att berätta om och visa mig så mycket som möjligt av deras roller derbypraktik. Det 

var således viktigt för studien att jag fick en så bra kontakt med kvinnorna; de kunde därmed 

hjälpa mig att förstå och se deras kontext genom kvinnornas egna ögon. Därför har det varit 

relevant för studien att jag haft en god relation med ligan. Intervjuerna har jag valt att 

transkribera ordagrant för att det kvinnorna har sagt skall komma till sin rätt. Citaten är 

autentiskt återgivna för kunna använda kvinnornas egna ord för att beskriva. Detta innebär 

alltså att jag har återgivit kvinnornas ord talspråkligt. I vissa fall har det inneburit att jag gjort 

våld på skriftspråkets normer; ett medvetet val för att återge vad de talade om och på vilket 

sätt.  

Överförbarhet 

Vad gäller möjligheterna att göra någon slags generalisering av studiens resultat har jag 

resonerat utifrån begreppet överförbarhet. I detta fall innebär detta att det jag inte kan uttala 

mig om hur det ser ut i idrotten roller derby i stort, eftersom denna studie bara rör en specifik 

liga. Dock kan det finnas möjlighet att föra över dessa resonemang till andra ligor 

(Denscombe, 2004). Därmed tror jag inte att det finns möjlighet att direkt föra över resultaten 

om denna liga till en annan, speciellt med tanke på att det individuella står i centrum i en 

idrott som roller derby. Däremot kan det vara intressant att ta med sig resonemangen om 

idrottskvinnan och det alternativ som roller derbyspelarna utgör till andra idrottssammanhang 

för att diskutera likheter, skillnader och, framför allt, möjligheter. 

Tre aspekter av att lära sig roller derby 

Kvinnornas utövande av sin egen idrott kan förstås på flera sätt. Min diskussion kretsar främst 

kring de roller derbyutövande kvinnornas förhållande till traditionell idrott, hur de kan tänkas 
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skapa en ny form av idrottskvinna samt hur de förhåller sig till begreppet identitet. Dessutom 

ställer jag frågan vad i den traditionella idrotten som motiverat uppkomsten av roller derby 

som kvinnoidrott.  

Ett kluvet förhållande till den traditionella idrotten 

Kvinnorna i roller derbyligan skapar tydliga distinktioner mellan sig själva och  ”den vanliga 

idrotten”. De har en uppfattning om vad idrott bör vara som inte överrensstämmer med hur de 

upplever den traditionella idrotten. Således är det möjligen just sina egna uppfattningar om 

idrottens konventioner som de egentligen utmanar. Kvinnorna verkar använda den 

traditionella idrotten och sina uppfattningar om den som en språngbräda för att kunna bedriva 

sin egen idrott på det sätt de gör. Om den traditionella idrotten inte såg ut som den gjorde 

skulle denna ligas roller derby förmodligen inte heller se ut som den gör idag. Emellertid är de 

ändå beroende av den traditionella idrotten för att kunna konstruera sin egen idrott som just en 

idrott. Dessa kvinnor rör sig således i ett spänningsfält mellan sin konstruktion av sitt 

gränslösa roller derby och sina förställningar om den traditionella idrotten. De regelverk och 

de normer som den traditionella idrotten bjuder placerar kvinnorna utanför. I roller derby 

finns, menar de, en plats för de kvinnor som inte haft de kroppsliga förutsättningarna eller på 

annat sätt inte haft tillgång till att delta i den traditionella idrotten – den idrott som deras roller 

derby utgör ett alternativ till. Följdaktligen utgör roller derby därmed också ett alternativt sätt 

att lära sig idrott – åtminstone skapas en ny väg in i idrotten, en väg där det inte medföljer lika 

mycket normer som i de traditionella vägarna in i idrotten. Den liga som studerats här, och 

kanske roller derby i allmänhet, står dock i beroendeställning till den traditionella idrotten; 

dels för att kontrastera sin egen idrott mot den samtidigt som de behöver, och vill, låna 

influenser av den för att konstruera sig själva som en vetertagen idrott, kanske för att ändå till 

slut accepteras som en ”riktig” idrott.  

Vem är idrottskvinnan i roller derby? 

Kvinnorna som utövar roller derby försöker möjligen skapa en ny bild av idrottskvinnan, 

kanske blir detta en naturlig följd av att det i den idrott de utövar inte finns någon manlig 

förebild eller norm? Måhända finns det ingen norm alls? I den traditionella idrotten råder de 

förhärskande könsstereotypa rollerna, men i roller derby existerar inte dessa normer eftersom 

idrottsmannen inte har någon plats där. På så sätt kan inte heller kvinnan inordnas i 

förhållande till mannen och de könsroller som är välkända i den traditionella idrotten finns 

inte att förhålla sig till. Det finns kanske snarare inga normer eller regler att förhålla sig till 

alls– uttalade eller icke. Möjligtvis skapar detta ett nytt sorts normsystem där det är en ny typ 

av femininitet som råder? Den femininitet som är aktuell inom denna roller derbyliga är 

således den som byggs upp genom de diskurser kvinnorna konstruerar i sin strävan mot 

annorlundaskap, frihetssträvan och motstånd mot den traditionella idrottens konventioner. 

Måhända skapas detta regel- och normsystem för att ha något att förhålla sig till. I sin jakt 

efter att skilja sig från den traditionella idrotten och därmed vara så kravlösa som möjligt, blir 

just den kravlösheten kanske en norm i sig. Roller derbyligan är en praktikgemenskap där 

kvinnorna tillsammans skapar mening och egna förutsättningar för att lära genom förhandling 

av mening (Wenger, 1998) som tydligt avslöjar hur de inte vill ha det i sin gemenskap. 
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Detta verkar skapa två kategorier inom roller derbyn, dels den riktningen som, enligt de 

intervjuade kvinnorna, mer och mer går mot ”att bli en idrott” samt den inriktning som den 

studerade ligan vill stå för. I den sistnämnda kategorin handlar det om att på de flesta sätt ta 

avstånd från den traditionella idrotten och dess normerande karaktär. De verkar mena att 

andra roller derbyligor på många sätt rör sig mot det som representerar den traditionella 

idrotten där det klassiska regelsystemet, med den normerande idrottsmannen och den 

underordnade idrottskvinnan råder. Trots detta verkar det inte vara könsskillnaderna inom 

idrotten de reagerar mot utan just den traditionella idrottens regel- och normsystem; dess 

bestämda form. Strävan verkar vara mer riktad mot att visa sitt ogillande mot den normerande 

idrotten i sig än att ifrågasätta könsrollerna som existerar där i. En del av roller derbyrörelsen 

verkar dock handla om att ifrågasätta idrottens konstruerade könsroller, men samtidigt är det 

inte det som har störst fokus i denna liga. 

I studiens liga dominerar de tre diskurserna starkt, kanske så pass starkt att det tenderar att ta 

överhanden. Strävan mot att upprätthålla det starka kravet på distansering, annorlundaskap 

och frihet för att skapa ett utrymme som tvärt skiljer sig från den traditionella idrotten blir då i 

sig så viktig att det, i sig, riskerar att bli normerande. I sin ambition att skapa en plats där alla 

uppmuntras vara sig själva och inte efterleva eller låta sig styras av några regler eller 

konventioner riskerar de att skapa ett nytt norm- och regelsystem baserat på neoliberala idéer 

om det individualiserade samhället. I all sin önskan om att inte vara normerande för att 

behålla sin öppenhet och inte utesluta någon (kvinna) riskerar de att göra just detta eftersom 

de diskurser de producerar riskerar att bli normer och på sätt utestängs kanske vissa ur deras 

gemenskap.  

En roller derbyidentitet? 

Många av kvinnorna i den här studien har uttryckt att de inte velat, inte tillåtits eller inte 

accepterat att passa in i den traditionella idrottens värld. Kanske kräver roller derby 

annorlunda egenskaper än vad andra idrotter gör – eller så är det en fråga om att passa in och 

känna att det är tillåtet att utvecklas, oavsett åt vilket håll den utvecklingen sker. Kvinnornas 

strävan mot att utgöra ett alternativ, att erbjuda någonting annorlunda är kanske just det som 

lockar med roller derby. Kvinnorna beskriver just hur deras starka gemenskap utvecklar dem 

som individer, vilket Wenger (1998) menar är relevant för att lärande och utveckling skall 

kunna ske i en community of practice eller praktikgemenskap. Men att kvinnorna upplever sitt 

idrottsutövande som viktigt och roligt på ett sätt som andra idrotter inte varit för dem handlar 

också om att roller derby är meningsfullt för dem. Förhandlingen av mening är ständigt 

pågående men att kvinnorna är så pass trygga i sin roller derbykontext gör också att de blir 

stärkta i andra kontexter och kan skapa mening för sig själva i fler av livets områden. 

Förhandlingen av mening kan också ses som en anledning till att roller derby är så pass 

föränderligt; när något inte längre känns meningsfullt håller man inte kvar vid det utan 

förändrar sin idrott så att den blir meningsfull; roller derby blir därmed mer dynamiskt än den 

traditionella idrotten. På detta sätt upplever jag att den liga som studien behandlar resonerat i 

sitt uppbrott från den liga de tidigare spelade med för att starta ett sammanhang som var mer 

meningsfullt för dem.  
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I denna roller derbyliga finns det, till skillnad från hur medlemmarna upplever att det varit i 

andra ligor och andra idrotter, en plats att vara sig själv. Samtidigt som många av kvinnorna 

skapar sig en identitet i roller derbykontexten så bygger de också upp denna kontext av sina 

identiteter. Just utrymmet för att skapa och återskapa sin identitet verkar, i enlighet med 

Wengers (1998) teorier, vara gynnsamt för lärandet. Roller derby verkar representera en plats 

där man inte behöver bevisa vem man är, vad man kan eller vilken könsidentietet man har och 

därmed förbättras förutsättningarna för lärande. Kvinnorna i denna liga representerar genom 

sin existens och sitt uppbrott från den traditionella idrotten ett ifrågasättande av vad och hur 

kvinnor förväntas lära sig i idrott. Kanske är det dags att sluta bevaka roller derby som ett 

jippo och lyssna på vad dessa kvinnor har att säga om idrottsrörelsen i Sverige idag? 

Studiens liga menar att alla kvinnor är välkomna att delta i deras träning, men för att kunna 

delta i det lärande som äger rum i deras praktikgemenskap finns det vissa grundsatser att ta till 

sig. Det handlar främst om att vara sig själv, att acceptera andra som de är, att i viss mån bryta 

samhälls- och idrottsnormer samt att inte förlita sig alltför mycket på regler. Roller derby som 

praktik symboliserar förhandlingsbarhet – så viljan att våga förändra, ifrågasätta regler och att 

göra roller derby till sin egen idrott är således det som driver ligan framåt. För att vara en 

roller derbyspelare krävs inte samma attribut som i den traditionella idrotten, det handlar 

snarare än att inrätta sig efter redan uppsatta regler att själv bidra och utforma idrotten till sin 

egen för att skapa en meningsfull kontext. Jag tror att finns personer som vill förstå dessa 

kvinnors roller derby som ett sammanhang, med sin kravlöshet och befrielse från 

könsidentiteter, som avskärmat från samhället; jag skulle snarare vilja hävda att det är en 

aktivitet som inte helt låter sig disciplineras av det omgivande samhället. 

Implikationer 
Roller derbykvinnorna verkar således vilja göra motstånd mot den traditionella idrottens logik 

och normer samtidigt som de är beroende av denna, den ”vanliga” idrotten, för att konstruera 

sin egen idrottsidentitet i förhållande, eller i kontrast, till. Så snarare än att de gör motstånd 

mot något ter det sig lämpligare att se det som att dessa kvinnor vill skaffa sig en möjlighet att 

omförhandla betydelsen av idrott? Roller derby är därför en intressant företeelse i svensk 

idrott eftersom utövarna uttrycker en önskan om att förändra idrottens ideal och de normer 

som de upplever som rådande där. Roller derby är flexibelt och har en inneboende dynamik 

som inte är lika vanligt förekommande i den traditionella idrotten. Roller derby är en 

deltagardriven aktivitet så en av implikationerna blir således en önskan om ett ökat fokus på 

deltagarperspektivet i den traditionella idrotten; ett utrymme för förhandling om vad idrotten 

innebär. Denna studies viktigaste bidrag blir alltså att beskriva en idrott som, till skillnad från 

den traditionella idrotten, är skapad av och för kvinnor. I denna idrott finns också nya 

möjligheter att lära sig att agera som ”idrottskvinna” samtidigt som roller derbyn bara genom 

sin existens ställer en hel del relevanta frågor om vad kvinnor får och inte får lära sig att göra 

och vara inom idrotten. Vidare forskning på detta område skulle alltså kunna inbegripa fler 

studier om just roller derby, men framför allt hur och vad flickor och kvinnor får lära 

möjlighet att lära i den svenska traditionella idrotten; vad i denna är det som gör att kvinnor 

söker sig bort från det och skapar en rörelse som roller derby? 
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Roller derby är (d)en del av den svenska idrotten som representerar förhandlingsbarhet, 

rörelsefrihet och normlöshet. Dessa kvinnors roller derby representerar en typ av gränslöshet 

och visar ingen respekt för några förutbestämda begränsningar och deras idrott är ett fenomen 

som ständigt är under omförhandling och omkonstruktion. Frågor för fortsatt forskning kan 

komma att handla om hur och var roller derbyns gränslöshet, öppenhet, dynamik och syn på 

kvinnor och män krockar med den traditionella idrottens normer. Det är möjligen i just dessa 

krockar där idrotten kan dra nytta av det dynamiska spänningsfält som roller derby bidrar 

med. Ytterligare ska det bli intressant att följa roller derbyns utveckling i och på sidan av, 

kanske framför allt, den svenska idrottsrörelsen. Jag tror att de bägge har mycket att lära av 

varandra. 
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Bilaga I 

 

 
 

 

Intervjuguide 
- Varför började du/ni med roller derby? 

- Vad fick dig/er att testa? 

- Har du/ni utövat några andra idrotter? Innan? Samtidigt? 

- Vad betyder roller derby för dig/er? 

- Vad måste man kunna för att få vara med/för att få testa? 

- Vilka krav finns på en roller derbyspelare? 

- Hur ska man vara när man är en roller derbyspelare? 

- Har du/ni något mål med ditt/ert roller derbyspelande? 

- Vad fyller roller derby för funktion för dig/er? 

- Vem är tränare/ledare?  

- Hur ser organisationen runt laget/ligan ut? 

- Hur uppfattar och reagerar du/ni på omgivningens intresse för er och ert 

idrottsutövande? 

- Hur förhåller du/ni dig/er till exkluderandet av män? Har det varit något som påverkat 

ditt/ert intresse för roller derby? 

- Vad krävs för att för att få höra till laget? 

- Vilka värden finns inom roller derby som är viktiga för dig/er? 

- Hur ser ditt/ert idrottsintresse i övrigt ut? Tittar du/ni på eller utövar annan idrott? 

- Hur är ditt/ert förhållande till klädstilen inom roller deby? Finns det några rätt eller 

fel?  

- Är det viktigt att vara sexig när man spelar roller derby? 

- Hur förhåller du/ni er till ”roller derby-personligheten”? Med derbyalias etc; fungerar 

det som någon typ av alter-ego?  

- Är du/ni en annan/andra personer i roller derbyn jämfört med vilka ni är utanför 

idrotten, i det privata livet? 

 


