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Abstract 

The aim of this thesis is to study how the use of the body in roller derby is related to 

gender and social class. The investigation is based on five qualitative interviews as well 

as seven observations of practices and games (bouts).  

   The theoretical frame is founded on theories by Young (2005) to get an understanding 

of women´s use of the body, Skeggs (2000) to relate femininity and respectability to 

class, as well as Bourdieu (1984), both as a background for Skeggs (2000) theory, as 

well as giving an understanding of the relation between participating in sports and social 

class position. 

   The investigation demonstrates, among other things, that the derby girls do not 

identify with the positions they find within sports and the informants have also changed 

their view on and relation to their own body through roller derby. The informants have 

also been able to demonstrate to others, as well as themselves, that their bodies do 

manage challengeable physical exercise. Bruises are physical capital within roller derby 

and a sign of criticism against the respectable femininity entering other fields.  

   The informants brake the female pattern of movement Young (2005) identify, at the 

same time as the “outside world” reminds them of their position as women related to the 

respectable femininity norm (Skeggs, 2000) they do not identify with. The informants 

express a position as outsiders, both within the sports world as well as not fitting in the 

respectable femininity norm, which is expressed through roller derby. The derby players 

are trying to find a place where they fit from the position of women and hence also from 

the social class perspective, in relation to that roller derby is a source of capital as well 

as the capital brought in matters. 
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Jag vill först och främst rikta ett stort tack till alla informanter jag har fått möjligheten 

att intervjua och följa under träning. Det är tack vare att ni ställde upp jag har kunnat 

förstå vad roller derby är för er. Tack för att ni släppte in mig och delade era 

erfarenheter och tankar. Jag vill också säga att det jag har valt att lyfta fram i uppsatsen 

och hur jag gör det är min tolkning av det jag sett. Jag hoppas att ni också tycker att 

uppsatsen ger en rättvis spegling av det ni delat med er av.  

   Jag vill också rikta ett tack till min handledare, Sara Eldén, för en kritisk läsning av 

mina texter, en uppmuntran till att fortsätta utforska området och en tro på att jag skulle 

klara av detta. Det har varit ett roligt och intressant empiriskt fält och ämne att utforska. 

Jag hoppas att det också återspeglas i texten.  
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1. Roller derby – en introduktion 
 

Roller derby är en fysiskt tuff sport som är skapad av och för kvinnor (Sailors, 2013; 

Finley, 2010). Här är kvinnan norm i utförandet, vilket i sig är ovanligt i 

fullkontaktsporter. Utifrån kan roller derby också ses som en typisk ”arbetarklassport” 

utifrån de aspekter som återfinns i sporten som lagsport, fullkontaktsport med 

smärtelement och skaderisker, samt publiken (Mullin m.fl., 2007; Bourdieu, 1984), 

samtidigt som många spelare, i alla fall i USA, där sporten har sitt ursprung och också 

är som störst, har någon form av högre utbildning (Carlson, 2010).  

   Tidigare studier av roller derby har främst fokuserat på genus och hur genuspositioner 

och femininiteter kan utmanas inom sporten. Roller derby är intressant ur det 

perspektivet då det är en tuff och aggressiv fysisk sport, vilket vanligtvis är egenskaper 

som ses som positivt manliga (Franzén, 1994:238). Utgångspunkten i föreliggande 

studie är att denna aspekt kan ges ytterligare förståelse genom ett fokus på 

klasstillhörighet i relation till kroppsanvändning.  Den tidigare forskningen om roller 

derby används därför som ett argument för föreliggande studies inriktning på 

klasstillhörighetens betydelse, då den dimensionen inte behandlats explicit tidigare.  

    

1.1 Roller derby och genuskonstruktioner 

Sailors (2013) undersöker hur en sport skapad av kvinnor ser ut. Syftet är inte bara att se 

hur roller derby skiljer sig från sporter som skapats av män utan också hur roller derby i 

sig kan främja kvinnor (Sailors, 2013:245). Sailors (2013) menar att vad som utmärker 

roller derby är gör-det-själv-grunden, alter egoskapandet och derbynamnen, 

inkluderandet av olika kroppstyper och atletiska förmågor, systerskapet samt derby 

wives1. Sailors (2013:245) konkluderar att roller derby kan omskapa idéer om kvinna, 

femininitet och sport, men att det finns vissa problematiska aspekter hos män och 

pengar som hindrar roller derbyns möjlighet att vara stärkande för kvinnor (Sailors, 

2013:253-4). Samtidigt problematiserar inte Sailors (2013) vilka kvinnor det är som 

stärks inom roller derbyn.  

   Att roller derby kan utgöra en plats för konstruktion av alternativa femininiteter, samt 

att roller derby påvisar hur relationer mellan olika kvinnor och femininiteter kan vara 

viktigt när det gäller att utmana hegemoniska genusrelationer är det som Finley 

(2010:359) fokuserar på. Finley (2010:383) konkluderar att fortsatta studier kan hjälpa 

till att belysa hur underordnade grupper ser på sina intressen och olika former av makt 
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som är tillgängliga för dessa grupper. Studier har även gjorts av relationen mellan 

publik och spelare, där spelarna har expanderat förväntningarna utifrån genuspositionen, 

men förväntningarna är fortfarande bundna till en given genusposition (Murray, 2012).  

   Carlson (2010) utgår från hur derbyspelare förhandlar de förväntningar som finns på 

en betonad femininitet2. Carlson (2010) använder sig av begreppet ”female signifiant” 

för att visa att det inom roller derby skapas utrymme för att göra satir av både atletiska 

och feminina normer. Carlson menar att den radikala sidan av roller derby kommer från 

en ”signifiance of femininity”. Detta visar hur roller derby ifrågasätter de sociala 

relationerna mellan ”the signifies” (alltså betonad femininitet) och de olika ”signifiers” 

som namn, kläder och smink, vilket är vad Carlson (2010:431) undersöker. Genom att 

utföra roller derby förändras inte de normer som omgärdar atletism och genus, utan det 

visar mer dessa normers innehåll och sociala konstruktion genom att överdriva och göra 

satir av dem (Carlson, 2010:430).  

   Carlson (2010:436) upptäckte vidare att vissa feminina uttryck inte accepterades och 

snarare användes i termer av vad man inte ska vara. Carlson (2010:437) hittar också att 

kroppen faktiskt gör skillnad, då en persons kapacitet på planen faktiskt gör skillnad i 

vilken position i hierarkin denne får. Atletisk förmåga är viktigt och spelar roll. Även 

om det utåt uttrycks att man inte behöver några färdigheter. Johanssons (2013, 26) 

studie från Sverige visar också att det finns motsättningar inom sporten i hur öppet det 

är för olika kroppstyper i relation till accepterande och atletisk förmåga.  

   Peluso (2011:37) undersöker i sin etnografiska studie hur roller derby utgör en 

performativ och diskursiv möjlighet för kvinnor att bryta mot normer som rör hur den 

kvinnliga kroppen framstår och används. Peluso (2011:40) utgår från att kvinnors 

fysiska kroppar har blivit tränade socialt till att överensstämma med den 

heteronormativitet som förespråkar smalhet, litenhet och passivitet. Skapandet av denna 

ideala kvinnokropp har gjort den mindre anpassad för tuffa fysiska sporter, enligt Peluso 

(2011:40). Dominerande femininitetsdiskurser innehåller idag också den starka (från 

engelskans toned), men smala kroppen, vilket kommer från sportens inflytande och 

skapande av normer vad gäller kroppar. Där träningsformer med syftet att få en ”fin” 

kropp framhålls för kvinnor för att få en feminin kropp. Roller derby blir istället en 

arena där kroppar som bryter mot normer får synas. Det är något Peluso (2011:42) ser 

som ett motstånd inom roller derbyn mot kroppsnormer där kvinnor behöver 

disciplinera sina kroppar att bli smala (Peluso, 2011:43).  



  
 

3 

   Peluso (2011) och Carlson (2010) menar att de flesta informanter identifierat sig som 

vita och att det också speglar hur det ser ut generellt i roller derby, samt att de flesta 

hade någon form av högre utbildning. Men förutom att ta med det i en beskrivning, 

problematiseras det inte vidare. Hur påverkar en maktstruktur som klass deltagandet i 

sporten? Det är viktigt att se sport generellt som en organiserande struktur som 

normaliserar vissa drag eller grupper (Peluso, 2011:42) och därför menar jag att dessa 

frågor är viktiga att adressera för att få en större förståelse för deltagandet i roller derby. 

 

1.2 Klass och genus i sport 

Adams (2007) studie är intressant då den behandlar dels relationen mellan 

sportutövande och genus- samt klassposition, samtidigt som studien också lyfter upp 

den föränderlighet över tid och rum som finns i dessa dimensioner. Adams (2007) 

undersöker alltså relationen mellan genus och klass i sin studie om konståkning. Sporten 

som idag anses vara feminin var tidigare (under 1800-talet) en sport som uttryckte en 

elegans som eftersöktes av överklassmän (i västvärlden). Studien (Adams, 2007) visar 

att genusuttryck spelar roll i relation till klasstillhörighet, samt att normer kring 

genusuttryck förändras över tid. Den visar också hur kroppen är en social konstruktion 

då hur man lever ut sin genusposition är sammankopplat med klasspositionen (Adams, 

2007:873).  

   Adams (2007) studie visar hur fysiskt kapital erhålls genom kroppsliga uttryck och 

hur andra uppfattar att man för sig. Detta kan användas genom att titta på hur kroppen 

inom roller derby är en del av klasstillhörigheten. Med andra ord hur klassnormen ses i 

hur kroppen används och hur detta formar och reproducerar genusnormer inom 

klasstillhörigheten.  

 

2. Uppsatsens fokus 
 

   Genom föreliggade studie vill jag bidra och utvidga diskussionen om genus genom att 

ge klassaspekten större utrymme, då klass tidigare inte har behandlats som en explicit 

påverkan i studier om roller derby. Vidare, liksom i alla studier av sport, blir kroppen 

central, då ”kroppen [är] sportens medel och uttryck” (Franzén, 1994:236), samtidigt 

som kroppens användning och uttryck kan antas påverkas av klass- och genuspositioner. 
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   Föreliggande studie tar därför avstamp i ett teoretiskt ramverk uppbyggt av Young 

(2005), Skeggs (2000) och Bourdieu (1984), där en relation erhålls mellan användning 

av och förhållande till kroppen, genusposition samt klassposition. Youngs (2005) teori 

används för att få en förståelse för ett kvinnligt kroppsligt uttryckssätt och stil, vilket 

kan användas i relation till roller derbyspelarnas ifrågasättande av könsnormer och 

genuspositioner (jfr Sailors, 2013; Murray, 2012). Skeggs (2000) ger sedan en förståelse 

för hur kropp, femininitet och klass hänger ihop, där Skeggs argumenterar för en 

förståelse för klasspositionen för att förstå femininitet, då genuspositionen är relaterad 

till klasspositionen. Bourdieu ger i sin tur dels en teoretisk bakgrund för Skeggs 

argumentation, samt är även användbar för att hitta en relation mellan klass och 

sportutövande (Bourdieu, 1984), där utgångspunkten blir att klass är något som 

förkroppsligas och då också påverkar genuspositionen.  

   Genom användning av klassdimensionen ges ytterligare en aspekt av att förstå 

genuspositioner och förändring i dessa. Det belyser också den heterogenitet som finns 

inom kategorin kvinna och hur det behöver belysas också inom sport. Hargreaves 

(2000) argumenterar för att flera dimensioner måste åskådliggöras, som etnicitet, klass 

och sexualitet, för att förstå genusposition och sportutövande. Föreliggande studie 

begränsas dock till ett klass- och genusperspektiv, även om andra dimensioner också är 

viktiga. 

   Föreliggande studie utgår från en svensk kontext och ett utövarperspektiv. Roller 

derby i Sverige är relativt outforskat och föreliggande studie ger därför ytterligare 

förståelse för roller derby i en svensk kontext, i relation till den roller derby som växte 

fram i USA runt senaste millennieskiftet.  

 

2.1 Syfte och problemformulering 

Syftet är tvådelat i att dels undersöka och öka förståelsen för roller derby i en svensk 

kontext, samt undersöka kopplingen mellan klass, genus och kropp ytterligare genom 

användning av roller derby som empirisk utgångspunkt. Hur kroppen används i roller 

derby, vilket förhållande spelarna har till sina kroppar och vilken klasstillhörighet 

spelarna har blir delfrågor för att besvara problemformuleringen:   

Vilken betydelse har genus- och klassposition för användningen av 

kroppen i roller derby? 

Hur kan relationen mellan kropp, genus och klass förstås i ett roller 

derbysammanhang? 
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Hur kan roller derby förstås i relation till att skapa ett utrymme för 

kvinnor i ett utanförskap? 

 

3.Teoretisk utgångspunkt 
 

3.1 Begrepp och teoretiskt ramverk 

Utifrån problemformuleringen blir följande begrepp centrala: kropp, genus och 

femininitet samt klass. Begreppen definieras i efterföljande avsnitt som behandlar det 

teoretiska ramverket.  

 

3.1.1 Femininitet genom klasstillhörighet 

Skeggs (2000) argumenterar för vikten av en klassanalys för att förstå skapande av 

femininitet. Skeggs (2000) menar att klass styr vilka genuspositioner som är möjliga att 

inta och att klass påverkar femininitetskapande. Skeggs (2000) studie av unga 

arbetarklasskvinnor i Storbritannien kan vidare sägas vara en grundläggande kritik mot 

de kategorier som utvecklats och använts inom akademin, och då särskilt inom 

feministisk teori och kulturteori.  

   Skeggs (2000) teori kan ge ökad förståelse för just roller derby genom att addera 

klass3 som ytterligare ett lager av förståelse till genusskapande, vilket tidigare studier 

om roller derby inriktat sig mer mot. Det ger en förståelse för hur genus uttrycks genom 

kroppen, hur kroppen ser ut och används inom roller derby, samt hur spelarna förhåller 

sig till sina kroppar genom tal om och användande av sin kropp. 

   Den respektabla femininiteten har vuxit fram ur över- och medelklasshabitus och har 

med andra ord anpassats till hur kvinnor ur dessa klasskikt använder sin kropp, där 

fysisk skörhet är en del (Skeggs, 2000:158-160). Skeggs (2000) menar dock att de som 

inte anses vara respektabla är de som uttrycker att de vill vara det och kvinnorna i 

Skeggs studie tog till respektabiliteten för att komma bort från de kategorier de blivit 

inskrivna i utifrån arbetarklasstillhörigheten. Arbetarklasskvinnor förknippas dock inte 

med egenskaper som är respektabla och kan därför inte heller uppgå i den respektabla 

femininiteten (Skeggs, 2000:253). Respektabilitet och den respektabla femininiteten är 

därför ett klasstecken. Skeggs (2000:185) menar att begreppet femininitet inte räcker till 

för att beskriva de erfarenheter genom vilka kvinnor intar kategorin kvinna. De 

femininitetsmodeller som finns att tillgå för arbetarklasskvinnorna passar de inte in i 

och därför får de identifiera sig själva utifrån vad de inte är. I relation till detta blir det 
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intressant att fråga sig hur roller derbyspelarna i föreliggande studie förhåller sig till de 

kategorier som de har tillgång till? Det kommer användas i uppsatsen genom att 

undersöka deltagarnas klassbakgrund i relation till hur de använder och pratar om sina 

kroppar inom roller derby, för att se hur derbyspelarna förhåller sig till den respektabla 

femininiteten genom användning av kroppen. Hur ser derbyspelarna på sig själva, hur 

förhåller de sig till omvärlden, hur framställer de sig själva, hur pratar de om sig själva 

och sin kropp samt hur förhåller de sig till sin kropp genom agerande och tal? 

   Kvinnorna i Skeggs (2000:254) studie blir klassbestämda dels genom arbetsdelning 

och tillgång till utbildningssystemet, men också genom kapitaltillgång och hur kapitalet 

kan omvandlas. Där kommer Bourdieus (1984) teorier in, som också Skeggs utgår från. 

Bourdieu talar om ekonomiskt, kulturellt, socialt och symboliskt kapital (jfr Skeggs, 

2000:20-1). Ekonomiskt kapital är inkomst och penningtillgång. Kulturellt kapital kan 

vara förkroppsligat kapital genom kroppsliga dispositioner, samt institutionaliserat 

kapital som syns genom exempelvis utbildning, men också femininitets- och 

maskulinitetsformer kan förkroppsligas och bli en kulturell resurs (Skeggs, 2000:20). 

Femininitet är dock sällan något som ger makt, utan används snarare för att minska den 

potentiella förlusten i en situation, enligt Skeggs (2000:24), vilket används i relation till 

roller derbyspelarnas genusskapande. Femininitet som kulturell resurs är också relaterat 

till den lokala nivån, där individer faktiskt kan uttrycka en vägran i att inneha en 

position märkt av maktlöshet (Skeggs, 2000:25). Det står i relation till hur det i roller 

derby, som lokal nivå, är alternativa femininiteter som förhandlas och den betonade 

femininiteten som inte accepteras (Carlson, 2010). Tillgång till kapital är också av vikt 

för att kunna ta del av och påverka förhandlingen och formandet av det feminina, och 

den sociala positionen är därför viktig (Skeggs, 2000:157).  

   Det sociala kapitalet behandlar grupptillhörighet och sociala relationer, där det som 

erhålls genom de sociala relationerna är i fokus (Skeggs, 2000:21). Symboliskt kapital 

är den form de andra kapitalformerna kan omvandlas till när de blivit erkända och 

legitimerade och därigenom erhålls ökad makt (Skeggs, 2000:24). 

   Individen blir en del av klass- och könsstrukturer utifrån den mängd och form av 

kapital som erhålls, och därigenom formas också positionen som ”kvinna” (Skeggs, 

2000:21). Individens uppfattningar och värderingar är således relaterat till den sociala 

positionen. Rörelser genom det sociala rummet förändrar sammansättningen och 

mängden kapitalformer och är därmed kontextspecifik (Skeggs, 2000:21).    
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   Kapitalbegreppen blir som metaforer en del av att förstå den position informanterna i 

föreliggande studie innehar och ger därigenom en förståelse för användning av och 

relation till kroppen. Kroppen är en grundläggande del av habitus och är ett 

förkroppsligande av erfarenheter och de sociala positionerna (Bourdieu, 1984:212).  

 

3.1.2 Klass, relationen till kroppen och ”val” av sport 

Individens förhållande till sin kropp är en grundläggande del i habitus4, vilket varierar 

mellan klasser och inom klasser och i förhållande till könsidentitet (Bourdieu, 

1984:212). En sport är mer trolig att utövas av individer med en specifik 

klasstillhörighet om relationen till kroppen som finns i habitus inte motsägs i utövandet 

(Bourdieu, 1984:217-8). Det blir därför intressant att förstå hur kroppen används i roller 

derby och koppla det till spelarnas klassposition för att se hur det är relaterat. Hur 

spelarna “valt” att utföra roller derby och vilka motiv de har, återspeglas i deras 

klasstillhörighet (Bourdieu, 1984:211). Genom habitus skapas ”smak” eller preferenser. 

I klasspositionen finns det, enligt Bourdieu (1984:211), inbyggda förväntade fördelar 

med sportutövandet, som exempelvis formandet av den fysiska kroppen för 

arbetarklassen respektive den inre kroppen för en medelklass. 

   Arbetarklassen har en instrumentell relation till sin kropp, vilket uttrycks genom 

kroppsliga praktiker och ses genom ”valet” av sporter som kräver mycket energi, styrka 

och ofta innehåller smärtelement och risk för att skada kroppen (som i kontaktsport) 

(Bourdieu, 1984:212-3). Högre klassers idrottsutövande är på ett mer abstrakt plan 

kopplat till vilken skillnad det gör för kroppen och det är kroppen i sig, utseende och 

hälsa på lång sikt, som är målet (Bourdieu, 1984:214).  

   Publiken är också en klassmarkör enligt Bourdieu (1984:219). Där en sport med en 

aktiv publik, som skriker och agerar ut känslor, inte ”uppför sig” och därför kan ses som 

vulgär, vilket är något som förknippas med arbetarklassen (ibid.). Franzén (1994:243) 

menar i sin tur att det kollektiva och kampsättet inom sport är viktiga markörer. Där det 

kollektiva i motsats till det individuella skulle ligga närmare de värden och identiteter 

som en arbetarklass kan identifiera sig i. Där en mer karriärinriktad medelklass istället 

skulle hitta värde i det individuella. En intressant tanke är dock hur de kollektiva 

sporterna utövas av ”de högre skikten inom arbetarklassen” och en individuell sport 

som boxning istället utövas av de lägre skikten (Franzén, 1994:243). Oavsett blir 

kampmomentet relevant ur ett klassperspektiv, där de högre klasserna inte i så hög grad 

utövar sporter som kräver hela kroppens insats och är smärtsam, menar Franzén 

(1994:243).  
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   Bourdieu menar att vi bara behöver vara medvetna om att variationer i sportutövande 

längs klasslinjer finns på grund av skillnader i uppfattning av de fördelar utövandet för 

med sig, samt på grund av variationer i ekonomiska, kulturella och kroppsliga 

kostnader, för att förstå sports differentiering efter sociala klasser och klassfraktioner 

(Bourdieu, 1984:212). Ekonomiska barriärer är inte tillräckliga för att förklara 

uppdelning längs klasslinjer i utövande av sport, enligt Bourdieu (1984:217). Det som 

stänger ute arbetarklassen och individer som rör sig uppåt socialt är de ingångsportar 

som finns för att bli accepterad som bygger på familjetraditioner, att börja träna tidigt, 

klädkoder, beteendekoder och de sociala sammanhangen (Bourdieu, 1984:217), 

samtidigt som det måste finnas ett kritiskt förhållningssätt, då vem som har tillgång till 

en sport hela tiden förändras. Sporten i sig liksom andra förutsättningar förändras och 

det krävs en medvetenhet om den historiska kontexten, vilket återfinns i föreliggande 

studie genom en kontextbeskrivning av roller derby. 

   Hargreaves (1994:21) menar att Bourdieu bara ser individer som tillhörande systemet 

och därför missar hur kulturella fält som sport kan innehålla möjligheten för människor 

(kvinnor) att motstå och förändra exempelvis genusrelationer, varför just roller derby är 

empiriskt intressant då tidigare studier kommit fram till att roller derby har en potential i 

att förändra kvinnors genusrelationer (jfr Murray 2012; Sailors 2013). 

   Apelmo (2013:51) menar å sin sida, medveten om ovanstående kritik, att Bourdieu 

snarare ser relationen mellan struktur och individ som formade av varandra. Apelmo 

(2013:51-2) beskriver det som att ”inskriptionen av de sociala positionerna i kropparna 

innebär en dynamisk process”. Apelmo (2013:205) skriver vidare att ”Bourdieu menar 

att kvinnors intensiva idrottande kan leda till att kroppen ”förvandlas från kropp för 

andra till kropp för sig”, och dispositionerna förändras på så sätt” (Bourdieu, se i 

Apelmo, 2013:205).  

 

3.1.3 Den aktiva kvinnokroppen och kroppsliga begränsningar  

Young (2005) beskriver i sin essä hur kvinnans underordning kontra mannen påverkar 

kroppens rörelsemönster. Själva existensen av det kvinnliga påverkas av ”historical, 

cultural, social and economic limits of her situation” (Young, 2005:29). Young (2005) 

analyserar den typiskt kvinnliga stilen och rörelsemönstret. Femininitet definieras av 

Young (2005:31) som ”a set of structures and conditions that delimit the typical 

situation of being a woman in a particular society, as well as the typical way in which 

this situation is lived by the women themselves”. Det går således inte att falsifiera 
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Youngs beskrivning av femininitet genom att hänvisa till en kvinna som inte passar in i 

den feminina kroppen. För Young (2005:31) menar att det snarare är på en mer generell 

nivå som det finns en typiskt kvinnlig stil, med specifika kroppsliga uttryck. Däremot 

får kvinnor, som inte passar in i den typiskt kvinnliga kroppsstilen som återfinns i den 

givna situationen, kämpa för att komma ur den. Detta kan liknas vid hur kvinnor i 

Skeggs (2000:260) studie kände sig tvungna att ”utföra” femininitet för att då slippa 

negativa konsekvenser av att inte ses som feminina.  

      Det Chisholm (2008:11) menar att Young bidrar med är en fenomenologisk 

inriktning på kvinnors erfarenhet av den levda kroppen i situationer där sociala 

strukturer och genusnormer begränsar kvinnors frihet vad gäller att använda kroppen. 

Youngs (2005) analys kan användas med syftet att se hur sociala strukturer i så fall 

påverkar kroppsuttryck i roller derbyutövandet. Chisholm (2008:11) menar dock att 

Young (2005) belyser genus för mycket och att hon ser de negativa kvinnliga 

förkroppsligandet som typiskt för alla kvinnor. Chisholm (2008:11) menar att Young 

(2005) inte tar hänsyn till att det hela tiden förändras. Att också inkludera ett 

klassperspektiv genom Skeggs (2000), som ytterligare ett lager av förståelse för 

användning av kroppen, ger en förståelse för de skilda erfarenheter kvinnor har genom 

att de innehar exempelvis olika klasspositioner. Det blir en differentiering i kvinnors 

erfarenhet och användning av kroppen. Det finns således inte bara ett kvinnligt 

rörelsemönster.  

   Det går att översätta det typiskt feminina Young (2005) beskriver som den 

medelklassfemininitet Skeggs (2000) beskriver som normativ och definierande genom 

klasstillhörighet. Den respektabla femininiteten blir…  För även om Young påpekar att 

kvinnor har individuella variationer i villkor, så kan hennes beskrivning tolkas som ett 

generaliserande, något som också Apelmo (2013:48) uppmärksammar. Apelmo menar 

också att den kroppsliga stil som Young (2005) återger kan ses som en normativ 

femininitet, ”det vill säga en av flera kroppsliga stilar som korresponderar med flera 

olika femininiteter” (Apelmo, 2013:48). Utångspunkten i föreliggande studie är som 

tidigare uppmärksammats den respektabla femininiteten (Skeggs, 2000) som då kan 

översättas till den normativa femininitet Young (2005) utgår från i rörelsemönster och 

stil. Användningen av den respektabla femininiteten ger dock ytterligare ett perspektiv 

genom klasstillhörigheten och hur femininitetspositionen är relaterad till och begränsas 

av klasstillörigheten samt hur det normativa här skapas. Informanterna i föreliggande 

studier möter motstånd när de kliver utanför det femininit normativa rörelsemönster 
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Young (2005) beskriver samt den respektabla femininitetsposition Skeggs (2000) utgår 

från, vilket beskrivs mer i detalj under empiriavsnittet.  

   Det Young (2005:30) analyserar är kvinnors kroppshållning, hur de rör sig och hur de 

förhåller sig till det omgivande rummet. Det blir då också en användbar utgångspunkt i 

att studera detta i ett sportsammanhang och specifikt i roller derby för denna studie. 

Young (2005:30) fokuserar vidare på rörelser där hela kroppen behövs, som kräver 

styrka och utmanar kroppens kapacitet. Rörelser som har ett mål i sig, som exempelvis 

att tackla motståndaren i roller derby, gör att roller derby passar att använda som 

empiriskt fält med utgångspunkt i Youngs (2005) analys. Därför blir det intressant att 

undersöka om roller derby utövas av kvinnor som inte passar in i den feminina norm 

som ovan definierats, samt om roller derby ger en möjlighet för kvinnor att agera fullt ut 

med kroppen och vågar lita på den.  

   Young (2005) identifierar tre aspekter som typiska för kvinnliga rörelsemönster. För 

det första, ambivalent transcendens, som innebär att kvinnor ofta inte använder hela det 

utrymme som finns tillgängligt rumsligt och inte sträcker ut rörelsen helt, vilket gör att 

rörelsen inte fullföljs mot målet (Young, 2005:35). Vidare är återhållen intentionalitet, 

enligt Young (2005:36-7), tvivel kring eller misstro till den egna kroppens kapacitet, 

exempelvis när ”pushing with significant force” krävs. Derbyspelare använder tillsynes 

kraftfulla rörelser och därför blir det intressant att jämföra det kroppsliga beteendet med 

Youngs utgångspunkt i ett kvinnligt sätt att röra sig. Det finns, enligt Young (2005:34), 

också en inbyggd rädsla i att bli skadad, där kroppen blir en ömtålig börda. Slutligen, 

bruten enhet med omgivningen och sig själv innebär att bara den del av kroppen som 

måste användas i rörelsen används istället för att använda kroppen som en enhet, vilket 

ger mer kraft och hållbarhet i rörelsen (Young, 2005:38). Det är också relaterat till hur 

kvinnokroppen är fångad i spänningen mellan att bli sedd respektive utföra något 

genom kroppen (Young, 2005:38). Kvinnor tenderar, enligt Young (2005:34), att 

’fastna’ mellan det som ska utföras, alltså målet med rörelsen, respektive att kontrollera 

kroppen som ska utföra det. 

   Skeggs (2000) teori som kopplar samman klass och genus bli användbart som en 

fördjupning av Youngs analys av kvinnliga rörelsemönster. Young (2005:44) menar att 

det är det faktum att växa upp som tjej och i den processen som det feminina 

uttryckssättet, rörelsemönstret och förhållandet till kroppen skapas. Det blir därför 

relevant att studera om informanterna utfört andra idrotter under uppväxten, hur 

föräldrarna var en del av det och annat som var av vikt i uppväxten för att förstå deras 
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position som roller derbyspelare idag. Skeggs och Bourdieus teorier ger en större 

förståelse för hur klasstillhörighet är en del av genusskapandet och hur det blir inristat i 

den fysiska kroppens uttryck. Skeggs (2000) ger också en förståelse för differentiering 

också inom kategorin kvinna utifrån klasstillhörighet, då Young istället utgår från en 

typiskt kvinnlig stil. Youngs (2005) analys bidrar däremot med en mer empirnära 

utgångspunkt vad gäller att analysera kvinnors rörelser och kroppsliga erfarenheter. 

Tillsammans ger det teoretiska ramverket en koppling mellan klass, femininitet (genus) 

och kroppsliga uttryck, vilket är utgångspunkten i föreliggande studie.  

 

4 Metod och material 
 

4.1 Val av metoder 

Fokus i uppsatsen, utifrån problemställningen, är innehåll och betydelse i motsats till 

utbredning och omfattning, vilket är hur Fangen (2008:255) skiljer mellan användning 

av kvalitativ respektive kvantitativ metod. Uppsatsens metoder är dels observationer av 

träningar och kvalitativa intervjuer med spelare i samma liga, men också observationer 

av två roller derby matcher i Sverige. Först diskuterar jag vilket material jag behöver för 

att besvara problemställningen, vilket blir ett argument för de metoder jag använder för 

att kunna samla in det material jag behöver.  

   Genom att ta del av tidigare studier om roller derby samt annat material som beskriver 

roller derbyns historiska utveckling och framväxt kan jag också sätta in det jag hittar i 

min studie i ett större perspektiv. Det ger också förståelse för varför roller derbyn ser ut 

som den gör idag. Det visade sig också att informanterna refererade till roller derbyns 

historia och det blev därför en viktig pusselbit, då jag var inläst på det och senare kunnat 

utveckla denna del av uppsatsen. Kontextbeskrivningen som återfinns under 

empiridelen bildar en meningskontext, mot vilken jag kan förstå materialet. Det ger 

också en bild av vilka det är som engagerat sig i roller derby från början, vilket gav en 

jämförelse mot det jag hittade i mitt arbete. Att läsa in mig på området, genom att titta 

på tidigare matcher och dokumentärer om roller derby i Sverige, gav dels en viktig 

inblick i roller derby och ett sammanhang. Det gjorde också att jag kunde ställa mer 

specifika och pålästa frågor (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011:46). 

   Observation av främst träningar men också matcher blev viktigt för att kunna förstå 

användandet av kroppen i relation till Youngs (2005) analys. Intervjuer utfördes också 

för att få informanternas syn på användningen av kroppen. Detta kunde delvis också 



  
 

12 

fångas upp under observationerna genom både användning av och tal om kroppen. Det 

fanns också ett annat syfte med intervjuerna, då också informanternas bakgrund inom 

roller derby och annan sport, samt deras klasstillhörighet undersöktes utifrån Bourdieus 

(1984) och Skeggs (2000) teorier. Det är aspekter som inte kan observeras och därför 

blev intervjuer nödvändiga utifrån problemformuleringen. Hur observationer och 

intervjuer gick till på fältet beskrivs senare. 

 

4.2 Att kombinera observation och intervju 

Bryman (2011:441) menar att deltagande observation ger chansen att upptäcka oväntade 

teman i större grad än en intervju som är strukturerad i någon grad och därför började 

jag med observation för att kunna ta med mig teman jag hittade in i intervjuerna. 

Observationerna gav också en första förståelse för hur gruppen uttrycker sig och pratar, 

vilket var till hjälp också i intervjuerna. Delvis för att veta hur jag ska uttrycka mig i 

intervjun men också för att, som Bryman (2011:440) pekar på, förstå det som händer 

och vilka de viktiga faktorerna är. Jag visste exempelvis vad deltagarna samtalat om på 

senaste träningen vilket gav en förståelse för det som sades i intervjuer.  

   Bryman (2011:440) pekar på att en kombination av deltagande observation och 

intervjuer kan ge en större förståelse för det som sägs. Även om studiens fältarbete inte 

pågick längre än tre och en halv veckor, med fem observationer av träningar och fem 

intervjuer, tror jag ändå att det kan bidra till en större förståelse samt en större grad av 

acceptans och tillåtande från informanternas sida gentemot mig. Jag genomförde två 

observationer av träningar innan första intervjun och det gav en chans för informanterna 

att vänja sig vid min närvaro. Att inleda med observationer gav också en inblick i vilka 

individerna i gruppen var, något som visade sig vara viktigt i urvalet av 

intervjupersoner. Jag kände också att det var bra i intervjusituationen att informanterna 

sett mig tidigare och visste vem jag var. 

   De båda metoderna behövs också för att kunna svara på studiens frågeställningar, då 

det är både utförande och agerande, som kan studeras genom observation, men också 

klassbakgrund och förhållande till kroppen i tal som är av intresse, vilket kan inhämtas 

genom intervju. Observationer ger min blick på det som sker och intervjuer ger 

informanternas syn på det som sker, genom min förståelse (Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne, 2011:56).  

   Genom att kombinera metoderna kunde jag också kontrollera hur jag uppfattat 

situationer under observationerna jämfört med informanternas syn, vilket undvek att jag 
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helt missförstått något (Fangen, 2008:276). Jag kunde därför undersöka reliabiliteten 

genom att jämföra materialet i de båda metoderna. En längre tidsperiod hade också ökat 

reliabiliteten. Fangen (2008:239) pekar också på vikten av att vara uppmärksam på det 

som informanterna säger att de gör och vad de verkligen gör, därför är också en 

kombination av metoderna observation och intervju ett bra sätt att nå dit.   

 

4.3 Tillträde och etiska överväganden 

Jag kontaktade en ansvarig person för ligan jag kom att följa. Genom nyckelpersonen 

fick jag tillstånd att komma till en träning och presentera mig och min studie. Väl där 

berättade jag för alla närvarande vem jag var, vad jag gjorde där, syftet med min studie, 

att det är frivilligt samt att jag inte kommer använda deras eller ligans namn, i linje med 

Vetenskapsrådets (2011:69) riktlinjer kring konfidentialitet. Eftersom jag gick genom 

en ansvarig person var det viktigt att de andra närvarande var medvetna om varför jag 

var där och att det är helt frivilligt (Bryman, 2011:144). Jag fick också presentera mig 

vid de nästkommande träningstillfällena för medlemmar som inte närvarat vid de 

tidigare träningar jag varit där. Träningar är vanligtvis stängda för utomstående och 

därför var det en självklarhet att jag var tvungen att observera öppet under träningar. 

   Jag observerade också två bouts (matcher). Dessa evenemang är officiella och öppna 

för allmänheten så länge man innehar en biljett. Det är etiskt känsligt att utföra dolda 

observationer, men då jag inte skriver var, när eller vilka ligor som deltog i matcherna 

anser jag att jag skyddar deltagarna. Samtidigt är inte deltagarna heller medvetna om 

min roll som observatör på matcherna. Å andra sidan bjuds publiken in till matcher just 

för att observera. Spelarna vet att de kommer bli observerade och gör ett offentligt 

framträdande, även om jag förmodligen använder mina observationer i ett annat syfte än 

det förväntade. Bryman (2011:381) diskuterar också svårigheterna att meddela och få 

samtycke från alla i vissa sociala situationer, där det på en match är de båda lagen, 

domare, andra personer som hjälper till och publiken. Jag anser därför att det är etiskt 

försvarbart att observera bouts genom dold observation baserat på de argument som 

framförts här. 

   Vid intervjuer var jag noga med att berätta att det var frivilligt och att de kunde 

avbryta intervjun, och vidare vilket syfte som fanns med intervjun och studien och 

slutligen att deras identitet skyddas (Bryman, 2011:131-2). Jag frågade också om 

intervjupersonerna godkände att jag spelade in intervjuerna för att transkribera dem, 

vilket alla gjorde.5    
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   Roller derby är en väldigt liten sport i Sverige och det har därför varit viktigt med 

konfidentialiteten. Det medför att jag inte kan beskriva exempelvis ligan allt för 

detaljerat, då det skulle göra det möjligt att identifiera ligan. Det är en begränsning i 

förståelsen för materialet och läsarens bedömning av giltigheten samt kontexten. En 

kontextbeskrivning utifrån sporten roller derby finns dock. I de två matcherna jag 

observerat är det inte heller utskrivet vilka lag som spelat. Det spelas relativt få roller 

derbymatcher i Sverige under ett halvår och jag har därför så gott jag kunnat, utifrån 

beskrivna åtgärder, försökt skydda lagens och individernas identitet. 

 

4.4 Urval 

Jag vände mig till tre olika ligor, men på grund av tidsaspekten valde jag att använda 

mig av den liga som jag fick tillträde till först. Alltså en form av bekvämlighetsurval, 

vilket också valet av ligor att kontakta samt matcher att observera var (Bryman, 

2011:194-6). 

   Alla derbyligor är amatörligor, även om det finns olika nivåer på utövandet i de olika 

ligorna, vilket är något som också hänger ihop med tiden som ligan funnits. Då spelarna 

måste uppnå minimum skills6 innan de får spela matcher (kallas bouta) spelar inte heller 

alla ligor matcher. Jag inser att det kan finnas skillnader beroende på hur länge man 

tränat roller derby, men det är inget jag har tagit hänsyn till utanför den liga jag har 

observerat på träningar och intervjuat personer ifrån, något som också blir en 

begränsning. Fokus är att det är ett amatöridrottslag som utövar roller derby på sin 

fritid.  

   När jag observerat gruppen under ett par träningar stod det klart att det fanns en 

variation i hur kroppen användes på träningarna och det blev då viktigt för mig att få en 

variation hos de personer jag intervjuade för att testa den teoretiska bakgrund jag utgick 

från och hade i bakhuvudet under observationerna. Några av intervjupersonerna kom 

frivilligt fram och ville bli intervjuade och andra frågade jag. Det förfarandet är också 

något som jag måste förhålla mig till kritiskt. Det var viktigt att ha en variation för att få 

ett bredd och djup (Fangen, 2008:58-60) och i det urval av intervjupersoner jag gjorde 

var det utifrån en variation i hur personen förhåller sig i gruppen och använder kroppen.  
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4.5 Tillvägagångssätt och material 

4.5.1 Observationer 

Idén med att observera träningar var att komma närmare personerna i sitt utövande och 

”naturliga” derbysammanhang. Träningar är bland annat en tid för att träna på saker 

som du inte riktigt behärskar, stärka sammanhållningen i gruppen och där en sida som 

kanske inte visas i matchsituationer kan komma fram och därför var det viktigt, med 

syftet att studera användning av kroppen, att också närvara vid träningar. 

   Jag såg till att vara på plats lite före och efter träningen, då jag också kom att prata 

mer informellt med deltagarna. Jag var på plats vid fem träningstillfällen och 

träningarna varade ungefär en och en halv timme varje gång. Jag skrev ner 

observationsanteckningar så snart jag fick tillfälle efter observationstillfället.7 

   Under de två matcher jag observerade var det framförallt agerandet på och runt planen 

och interaktionen som var i fokus, då det var svårt att exempelvis höra vad spelarna 

pratade om, då jag satt mitt emot bänken. Det som hände runt omkring matchen blev 

också en viktig del i att förstå vad roller derby är, som fenomen. Situationer och 

händelser på planen, spelare på planen och på bänken, publiken och miljön blev viktiga 

aspekter. Jag skrev ner nyckelord under observationerna som varade ungefär två timmar 

varje gång, och skrev sedan rent anteckningarna så fort tillfälle gavs efteråt. 

 

4.5.2 Intervjuer 

Då intervjuerna direkt anknöt till idrottsutövandet blev det naturligt att hålla flera av 

intervjuerna i samband med träningstillfällena. En intervju av totalt fem stycken hölls på 

annan plats. När intervjun hölls i relation till roller derbykontexten, i anslutning till 

hallen innan träningen, gav det möjligtvis en direkt anknytning till ämnet, samtidigt var 

det viktigaste att informanterna var bekväma. Intervjuerna som gjordes i anknytning till 

träningarna var dock begränsade i tid och det var i ett par av intervjuerna lite kort om 

tid. Intervjuerna varade mellan 55 och 75 minuter. Intervjuerna transkriberades sedan så 

snart det fanns möjlighet efter intervjutillfället för att minimera att viktiga nyanser eller 

intryck skulle falla bort.8 

   Genom att ha en semi-strukturerad intervju kunde frågorna, följdfrågor och frågornas 

ordning anpassas till intervjupersonen och vad hon tyckte var viktigt, utan att fokus 

förlorades då det ändå fanns relevanta teman genom intervjuguiden (se bilaga A)9 

(Bryman, 2011:413). Det är just intervjupersonens förståelse och syn på kroppen som 

studien fokuserar på och därigenom motiveras användningen av en kvalitativ intervju. 
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Frågorna var därför tvungna att ge möjlighet för intervjupersonen att ge en bild av sin 

verklighet och inte speglas enbart genom den förförståelse jag som forskare hade. 

   Genom att vara medveten om det kan jag också ta fasta på det jag inte förstår, som är 

obegripligt, för att ytterligare undersöka det (Fangen, 2008:79). Det var exempelvis 

fallet med hur rullskridskorna uppfattas, som ett hinder eller en möjlighet, vilket 

diskuteras under resultatdelen, där jag hade en föreställning som inte visade sig stämma 

och genom att fråga om det fick jag informanternas syn och erfarenhet av det, där det 

var viktigt att jämföra det jag uppfattat under observationer med intervjuerna.  

 

4.6 Analys av materialet 

Jag formar kategorier genom upprepade genomläsningar av transkriberingar och 

observationsanteckningar utifrån infallsvinklar som teorin ger, men också genom 

återkommande och ofta upprepade teman, avvikande teman eller likheter och skillnader 

mellan dels vad en eller olika personer säger, samt vad som saknas och inte sägs eller 

syns (Rennstam och Wästerfors, 2011:203). Det är vad som sägs och varför det sägs i 

intervjuerna som är i fokus (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011:57). 

   Fangen (2008, 252) skriver att ”det speciella med att dra in klassbakgrund som 

analysvinkling är att klass aldrig kan observeras direkt”. Det som blir synliga 

klasstecken genom Bourdieus och Skeggs begrepp är indirekta uttryck och därför gör 

jag, liksom Fangen (2008, 252), så att jag använder mig av flera meningskontexter för 

att kunna utläsa vilken inverkan klass har för utöva roller derby. Dels tar jag del av 

tidigare forskning om utbildningsnivå inom roller derby (Carlson, 2010:431-2) som 

presenterades under tidigare forskning. Jag använder mig också av Bourdieus (1984) 

teori om klasstillhörighetens relation till sportutövande och användning av kroppen 

samt Skeggs (2000) förståelse för klassbegreppet som beskrevs under teoriavsnittet. 

Klass kan inte förklara allt, men kan vara en bidragande faktor för vem som blir roller 

derbyspelare och varför. Jag använder meningskontexterna som svar på varför och hur 

för att underbygga och problematisera klasstolkningen, i likhet med Fangens (2008:252-

3) tillvägagångssätt.  

   Det är dels informantens egen uppfattning och användning som används, för att sedan 

göra en mer kritisk tolkning av detta, och till slut använda en teoretisk ram för att förstå 

materialet. Det går därför från informantens förståelseram för att sedan gå utanför den.  

På så sätt arbetar jag både nära deltagarnas erfarenheter, alltså det empiriska materialet, 

men ställer mig samtidigt kritisk till det för att hitta det dolda genom att använda olika 
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kontexter på olika nivåer (Fangen, 2008:253). Det är så jag hittat fram till de teman jag 

funnit i materialet. De teman som hittats i empirin utifrån min läsning av det används 

för att kunna skärpa blicken, strukturera och säga något om materialet. 

   Det blir också tydligt med den makt jag har över informanterna i min tolkning och hur 

det behandlas är en etisk fråga (Kvale och Brinkman, 2009:234). Ett steg i det är att vara 

tydlig med vilken tolkningsnivå som presenteras, alltså om det är en teoretisk tolkning 

eller inte. Det ger också läsaren möjlighet att bedöma tolkningens giltighet.  

 

4.7 Min roll på fältet 

Att jag inte kunde deltaga i träningarna aktivt, gjorde att jag blev väldigt mycket 

observatör under träningarna. Samtidigt, som en ovan deltagande observatör, hade det 

varit svårare att både deltaga aktivt och observera samtidigt, enligt Lalander (2011:98). 

Om jag deltagit i träningarna som ovan rullskridskoåkare hade det också stört deltagarna 

i deras utövande. Jag såg det därför inte som en möjlighet att deltaga i träningarna, även 

om praktisk erfarenhet hade kunnat utforska andra områden som blivit synliga genom 

utövandet (Fangen, 2008:143). Problemställningen fokuserar på informanternas 

synvinkel där speciellt intervjuerna bidragit med informanternas ord om erfarenheter.  

   Att roller derby är en kvinnlig miljö gjorde eventuellt att jag, som kvinna, fick tillträde 

och blev accepterad lättare och jag kände mig också välkommen. När informanterna 

pratade om män i sport som en slags motsats till roller derbyn, upplevde jag att de sökte 

efter ett instämmande från min sida. Jag tror att det faktum att jag också är kvinna 

påverkade hur de till exempel närmade sig det området.  

   Jag var också i samma ålder eller lite yngre och har i stort sett liknande klassbakgrund 

som de jag observerat under träningar och intervjuat, vilket gjorde att jag varken hade 

ett klassmässigt eller åldersmässigt övertag (Dalen, 2008:164ff). Samtidigt var det jag 

som ställde frågorna, och därför hade mer makt under intervjuerna. Flera av deltagarna 

hade dock skrivit eller höll på att skriva en uppsats på kandidatnivå, vilket gjorde dem 

medvetna om vad det handlade om. Likheten blir kanske positiv vad gäller 

informanternas identifikation i mig och accepterande av mig, samtidigt som det kan 

innebära att vissa frågor tas för givna utifrån de aspekterna, men jag hade alltså ett 

utanförperspektiv vad gäller derbyspelandet.  
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5 Empiri 

Publiken skriker ut sitt gillande när en jammer i full fart tacklas så hon 

faller i golvet. Spelaren som tacklade vinklade ut höften precis när 

motståndarjammern skulle åka förbi. Smällen var hård och klockren, därav 

de högljudda skriken från publiken. Jammern som åkte i backen ställer sig 

dock upp direkt, rättar till hjälmen och börjar snabbt åka ifatt packet igen. 

Där blockers förbereder sig för att stå i vägen och tackla jammern igen 

genom att forma en ”mur” av kroppar. … Efter boutet kramar spelarna i 

båda lagen om varandra med leenden på läpparna.  

(Observationsanteckning från ett roller derby bout).  
 

5.1 Roller derby i en kontext 

Roller derby är, som observationsanteckningarna antyder, en fysiskt tuff sport, där 

tacklingar, smällar och skrik avlöser varandra under ”boutet”. Eftersom roller derby är 

en relativt okänd sport i Sverige inleder jag min empiriska redogörelse med en kort 

beskrivning av sporten som sådan, liksom av dess historiska utveckling samt framväxt i 

Sverige.  

 

5.1.1 Är roller derby en sport? 

   Roller derby är en fullkontaktsport som utövas på rullskridskor (Svenska 

skridskoförbundet, 2013). Flat track roller derby spelas på en platt, oval bana, till 

skillnad från roller derby som spelas med upphöjda och doserade kurvor (banked track). 

Att det är en platt bana möjliggör att spela i till exempel idrottshallar eller på annan 

plats där det finns stor och plan yta, då planen kan tejpas upp på golvet.  

   Matcherna, eller bout som de kallas, spelas i 2 perioder på 30 minuter, där varje 

period är indelad i jams (omgångar) som varar som längst 2 minuter. De två lagen har 

varsin pivot blocker (som har en rand på hjälmen), tre blockers och en jammer (med en 

stjärna på hjälmen) på banan (se Murray, 2012:11). Pivot blockerns uppgift är att 

kommunicera taktik. Jammerns uppgift är att ta sig igenom klungan (kallas pack och 

består av blockers) och fortsätta runt banan och ta sig igenom klungan igen för att få 

poäng för varje motståndare hon passerar. Den jammer som först tar sig igenom 

klungan första gången i varje jam är lead jammer. Varje lags blockers kan hjälpa sin 

egen jammer att ta sig igenom klungan och samtidigt försöka hindra motståndarnas 

jammer att ta sig igenom. Tacklingar där axlar, höfter och rumpa används är tillåtna för 

att stoppa eller sänka farten på motståndarna. Enligt WFTDAs (Women´s Flat Track 
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Derby Association) regler är inte armbågar, slag och hårdragning tillåtet (Murray, 

2012:12). Detta kontrolleras av domarna, som kan ge utvisningar till de spelare som inte 

håller sig till reglerna. Det är lead jammern som bestämmer när varje jam avslutas 

genom att hålla händerna på höfterna och då räknas poängen från det jamet ihop.   

 

5.1.2 Roller derbys historia 

För att förstå hur och varför roller derby ser ut som det gör idag kommer en redogörelse 

för hur roller derby utvecklats, vuxit fram och kommer ifrån. Rötterna till dagens roller 

derby finns i 1930-talets USA då matcherna spelades på banked tracks, alltså ovala 

banor med upphöjda och doserade kurvor (Murray, 2012:10). Dåtidens roller derby var 

också mer en sensationssökande form av uppträdande än vad vi idag skulle kalla en 

sport (ibid.), då det våldsamma elementet var mer närvarande i form av slagsmål och det 

reglerades inte på samma sätt som idag (ibid.). Det finns också uppgifter om på förhand 

uppgjorda matcher (ibid.). På 1960- och 70-talet blev roller derby en 

underhållningsform anpassad till TV, med stunttrick och liknande inslag (Finley, 

2010:368). Under sent 1900-tal var sporten i princip bortglömd, även om det under 

begränsade tidsperioder uppstod intresse för roller derby.  

   Den roller derby vi ser idag växte fram så sent som runt år 2000 i Texas, USA. Den 

nya omdefinierade roller derbyn är ”all-female” och spelas i huvudsak på platta banor 

(Johansson, 2013:20). Både dagens roller derby och den tidigare roller derbyn har alltså 

sin hemvist i USA och det är också här som roller derby till största delen haft sina 

utövare och publik (Kearney, 2011:284). Idag växer sig dock roller derbyn allt större 

och sprids till allt fler länder och världsdelar (Sailors, 2013:246 och Kearney, 

2011:285).  

   Sailors (2013:245) påpekar att den roller derby som tidigare innehöll väldigt mycket 

teatraliska inslag förändrades när den nya vågen av roller derby växte runt 

millennieskiftet och inriktningen var nu mer på en atletisk sport. Den tidigare roller 

derbyn hade till synes alltså likheter med exempelvis wrestling, men Finley (2010:369) 

menar att även om dagens roller derby har teatraliska och humoristiska inslag runt 

eventen i stort är bouten i sig mer seriösa och spelarna vill, enligt Finley, inte kopplas 

samman med exempelvis wrestling. Att bli erkänd som en sport har varit ett mål, även 

om det finns spänningar inom roller derbyn om hur ”professionell” sporten ska bli inom 

existerande sportinstitution.   

   WFTDA bildades tidigt 2000-tal och är den internationella organisation som står 

bakom ligorna och fastställer regler (Sailors, 2013:245). Enligt WFTDAs regler ska 
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ligornas spelare vara kvinnor och majoritetsägare (alltså äga minst 51 % av ligan), samt 

att ligan ska vara byggd på demokratiska grunder (WFTDA:2014). WFTDA reglerar 

också vilka spelare som får vara med i ett bout genom ett test som kallas minimum 

skills, som är både teoretiskt och praktiskt.   

 
5.1.2.1 Uttryck 

Murray (2012:10) beskriver roller derby som en kultur med kvinnor i nätstrumpbyxor, 

korta kjolar och med spelaralter-egon. Finley (2010:368) menar att det var alternativa 

kulturella grupper, bestående av ”musiker, tatuerade, och människor från punkscenen”, 

som återupptog roller derbyn. Det var genom sammanslagning av subkulturella grupper 

och kommunicerande över internet som sporten växte sig större (Finley, 2010:369). De 

som samlades kring roller derby hade grunden i en gör-det-själv-subkultur och ville bort 

från det perfekta som skapades av stora företag inom sporten. Det blev ett alternativt 

sätt att uttrycka sig och blev ”entertainment full of sports parody, punk music, 

masquerade, and mockery of institutionalized entertainment” (Finley, 2010:368). Det 

betyder dock inte att avancerade matchstrategier och hård träning skulle nedprioriteras, 

enligt Finley (ibid). Carlson (2010:434) menar att klädkoden varit feminint punkig. 

Spelarna skapar ett alter-ego som de använder sig av och där alla dessa uttryck ofta blir 

en del av alter-egot som kommer till uttryck i matchsituationer. Alter-egot inkluderar ett 

eget namn (som registreras och bara får användas av en person), kläder, make-up och 

andra visuella uttryck (Carlson:2010).   

   Murray (2012:12-3) menar dock att kläderna och det visuella uttrycket över tid och 

genom roller derbys utveckling också blivit mindre teatralisk. Många inom roller 

derbyn har idag typiska sport- eller träningskläder (Murray, 2012:14). Murray (2012:12-

3) menar att det fanns en klar punkrockinfluens och att det inte bara var en sport utan att 

det var en alternativ grupp som samlades kring en tuff, men sexuellt anspelande estetik. 

Där derbynamnen ofta anspelar på våld och sexualitet. 

 
5.1.2.2 DIY – Do It Yourself 

Roller derby är en amatörsport utan elitligor (i betydelsen att kunna leva på sporten 

ekonomiskt). Roller derby är skapad utifrån ”by the skaters, for the skaters” vilket 

genomsyrar hur hela sporten är uppbyggd (Sailors, 2013:246-7), vilket kan ses genom 

WFTDAs regel att spelarna ska vara majoritetsägare i ligan. Då spelarna i ligor som 

följer WFTDA också är kvinnor kan det skrivas om som ”av och för kvinnor”. Sporten 

byggs idag upp av och för kvinnor, vilket också gör att sporten inte utgår från den 

manliga normen på samma sätt som annan sport. Det finns dock domare som är män 
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och också ligor med män som spelar roller derby. Mäns derbyligor kallas för men´s 

roller derby, medan roller derby generellt hänvisar till kvinnor som spelar roller derby. 

Kvinnorna blir genom detta sätt att använda språket alltså normen inom roller derby. 

Roller derby är inte en kvinnlig version av en sport från början utövad och uppbyggd av 

män (Finley, 2010:367).  

   Gör det själv-grunden innebär också mer jobb bakom arrangemang i samband med 

matcher exempelvis. Detta kan också vara något som eventuellt är ett hinder 

ekonomiskt och tidsmässigt. Beaver (2012) argumenterar för att gör det själv-grunden 

säkerställer att kvinnorna själva behåller makten över och kontrollerar sitt utövande, 

över organisationen samt sporten generellt. Att organisationen inte är hierarkisk 

uppbyggd menar Beaver (2012:45) möjliggör för arbetarklasskvinnor att också bli en 

del av den. De som saknar formell erfarenhet av att styra organisationer inom sportens 

värld har möjligheten att vara en del av roller derbyn, enligt Beaver (2012). 

 

5.1.3 Roller derby i Sverige 

Då föreliggande uppsats utgår från Sverige som kontext blir det också viktigt att 

undersöka hur roller derby ser ut i Sverige. Det finns dock inte så mycket skrivet om 

roller derby i Sverige. De akademiska texterna är på uppsatsnivå (se Johansson, 2013 

och Lejon, 2011). Det finns också en del tidningsartiklar skrivna om ”stadens lokala 

lag”. Den första skandinaviska roller derby ligan bildades dock i Stockholm 2007 

(STRD, 2010). Roller derby är alltså en väldigt ung sport i Sverige.  

   Då ligor ständigt skapas och ibland läggs ned är det svårt att veta hur många det totalt 

finns i Sverige just nu. Svenska skridskoförbundet (2014) rapporterar dock att de fått 

över 20 ligor anslutna ”under de senaste åren”.10 Flera av ligorna som finns har dock för 

få spelare och även inte tillräckligt många som klarat minimum skills för att kunna 

bouta, vilket innebär att många ligor bara tränar (enligt informant). 

   Roller derby blev invalt i svenska skridskoförbundet 2011 (Svenska 

Skridskoförbundet, 2013). Att vara en del av ett sportförbund ger också roller derby 

legitimitet som en sport i Sverige. Ett ytterligare steg i att legitimera sig som en sport 

togs då roller derby var en av sporterna som var med under SM-veckan 2013 (Svenska 

skridskoförbundet, 2013b).  
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5.2 Analys 

Nedan följer en presentation av det material jag samlat in under fältarbetet i dialog med 

den teoretiska ramen jag utgått från och som presenterades under teoriavsnittet. 

Analysavsnittet är indelat i tre delar utifrån de teman jag identifierat i materialet. En 

presentation av intervjupersonerna återfinns som Bilaga B. 

 
5.2.1 Sportkillar och derbytjejer 

Derbyspelare kan från utsidan ses som väldigt maskulina i sitt användande av kroppen i 

den fysiskt tuffa kontaktsport som roller derby är. Det var dels den uppfattningen jag 

hade när jag gick in på fältet, utifrån det jag sett och läst, men också de kommentarer 

som informanterna i studien fått angående sitt utövande visar den allmänna 

uppfattningen som finns, då roller derby ses som ”tufft” av andra, enligt Johanna. Malin 

som ses som ”snäll” av andra får ofta frågan om hur hon kan spela roller derby och hon 

känner ofta att hon behöver avdramatisera den bild av roller derby som finns.  

   Flera av informanterna menar samtidigt att de i tidigare sporterfarenheter eller från 

skolidrotten aldrig känt en identifikation med ”sportkillarna”, som ofta förknippas med 

fysiska kontaktsporter. Det finns en opposition både gentemot män men också övriga 

sportvärlden, som i många avseenden domineras av män. Killarna har till exempel alltid 

fått bestämma på skolidrotten, enligt Johanna. De spelade då ofta idrotter som fotboll, 

handboll och innebandy, vilket hon inte tyckte var så roligt. Johanna menar att hon 

aldrig sett sig själv som en sportig person, då hon aldrig passade in i bilden som fanns 

av att vara ”sportig”. Bollidrotter som fotboll återkommer som en slags motsats till 

roller derbyutövande, där bollidrotterna som utförs i lag likställs med män och manliga 

normer till skillnad från roller derbyn. Avsaknaden av boll och klubba i roller derby 

markerar skillnaden och Malin menar att hon ofta möter frågor som: ”Finns det 

klubbor? Har ni boll?”, vilket pekar på den bild som finns om fysiska lagidrotter.  

   Petra menar att när hon lagidrottade under sin uppväxt i en sport med manliga normer 

fanns det hela tiden killar som var ”störiga” men också ”tilläts hålla på så” i den miljön 

gentemot tjejerna. Det indikerar att killarna här var normen och att det var accepterat att 

agera mot tjejerna som fanns i miljön. Det var en miljö som Petra beskriver som 

dominerad av killar, då tjejlagen inte startats upp riktigt än inom sporten och det var 

många ”mixade lag”. Petra menar vidare att även om roller derby är en liten sport ”så är 

man i alla fall den som bestämmer” utifrån positionen som kvinna, då roller derby är en 

sport som utgår från kvinnor som normen. Johanna menar också att hon inte trivdes i 

sportens värld under uppväxten på grund av de sportkillar som fanns där. Där hon 
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istället poängterar är att i roller derby är det på hennes villkor, då kvinnorna inom 

sporten kan sätta sin egen agenda, i likhet med det Petra säger. Anna menar också att det 

faktum att sporten till största del utgörs av kvinnor är viktigt: 

Just det här, alltså, en separatistisk sport. Jag ville inte ge mig in i 

någonting där jag skulle jämföras med män hela tiden. För då, det är 

kanske det som har gjort att man inte velat börja med andra sporter, för jag 

kommer ihåg hur det var liksom på skolgympan, då var det liksom 

fotbollskillarna som var de som bestämde. Det var liksom de som fick sätta 

agendan för allting man gjorde och jag ville inte göra det en gång till. För 

det var liksom inte kul då och jag tänkte att det blir inte kul nu heller. Så då, 

någonting för tjejer, alltså där vi är normen, det kändes tryggt på något sätt.  

(Intervjucitat, Anna) 

Anna menar att det finns en trygghet i att sporten utgår från kvinnor. Hon känner mer 

igen sig i det än den norm som utgår från sportkillarna som hon har erfarenhet av sedan 

skolidrotten. Sportkillarna används här återigen som en motsats till det som hittats inom 

roller derbyn av spelarna. Att bli jämförd med män och behöva leva upp till den 

jämförelsen är någonting som känns jobbigt för Anna. Hon beskriver det som att det 

inte varit kul med idrott tidigare, då det hela tiden utgått från sportkillarnas preferenser. 

Det visar att det finns olika värden inom sportutövande, men där de värden 

”sportkillarna” står för, som Anna identifierar, är det som lyssnas till och levs efter 

inom sportens värld. När hon inte är en del av det blir hon inte en del av den normativa 

sportvärlden utifrån sportkillarna.   

   Malin diskuterar kvinnliga respektive manliga standarder som sätts i sportvärlden, där 

hon menar att: 

[I annan sport] är det ofta männen som man ska sträva efter, att det är 

männens standard som man ska sträva efter. Man hör ju om kvinnliga 

fotbollsmålvakter som spelar med herrarna bara för att hon ska bli hård och 

lära sig det. I roller derby är det ju snarare tvärtom. Det är den kvinnliga 

derbyn som är legitim och har vikt och den här manliga, vad de nu håller på 

med [skratt], ja men det blir liksom sekundärt på något vis. 

(Intervjucitat, Malin) 

Fotboll och roller derby skiljer sig åt i vem, utifrån man och kvinna, som sätter normen 

för vad som är en bra prestation. Kvinnor som tränar med herrlag inom annan sport gör 
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det exempelvis för att bli ”hårdare” i kroppen, mer som männen, enligt Malin, då 

männen alltid är de som är bättre, eller snarare normen för vad som ska eftersträvas. 

Malin poängterar att det är viktigt att det är kvinnor som hon ser upp till inom sporten. 

Det blir någon hon kan identifiera sig med och se sig själv som. Det visar också den 

dualism som finns i kvinnligt och manligt, särskilt inom sport (Franzén, 1994:239), där 

roller derby blir en avvikelse, vilket möjliggör för flera av informanterna att faktiskt få 

vara en del av sportvärlden och tycka om det. Malin vidhåller också denna dualism 

genom att poängtera en skillnad i när det kvinnliga respektive det manliga styr, men det 

finns också en kritik mot den manliga norm som hon identifierar som styrande. Det 

finns en kritik mot klassificeringen, samt en kritik mot hur exempelvis en kvinna i en 

sport byggd utifrån män måste lära sig att bli mer som de manliga förlagorna på deras 

villkor och hur kropparna då ska bli ”hårdare” som männens. Det finns inom roller 

derby en fortsatt åtskillnad mellan män och kvinnor, men förhållandet är omvänt. 

   Johanna beskriver ytterligare det som känns jobbigt med jämförandet med män inom 

sport:  

Hur bra du än är i en sport där det finns liksom en manlig motsvarighet så 

kommer du ju aldrig någonsin bli lika bra eller vad man ska säga. Du 

kommer ju alltid bedömas av just att du är tjej och pysslar med en sport. 

Här är det ju liksom, det finns ju egentligen ingenting att jämföra… 

(Intervjucitat, Johanna) 

Det finns här flera intressanta delar. Johanna menar dels att så länge den manliga 

motsvarigheten finns kommer aldrig kvinnorna inom sporten bli lika bra, då de bedöms 

utifrån att vara kvinnor som då skiljer sig från männen i utförande. Det kan uppfattas 

utifrån fysiska egenskaper. Johanna menar att män är bättre inom sport utifrån fysiska 

egenskaper. Det finns en undervärdering av sig själv gentemot män inom sport, då hon 

aldrig upplever sig kunna bli lika bra. Johanna menar dock också att hon alltid kommer 

att bedömas utifrån att hon är tjej i en sport, där att vara just tjej skiljer sig från att vara 

kille inom sport och man bedöms utifrån den tillhörigheten. Inom roller derby finns inte 

en manlig förlaga och därför inte heller en manlig förebild att jämföra hennes prestation 

med, därför upplevs det också som att hon jämförs med någon (andra kvinnor) som hon 

faktiskt kan tävla med vad gäller att nå upp till samma eller bättre prestationsförmåga. 

Här i ligger det en upplevd skillnad mellan män och kvinnor i sport och deras skilda 

potentiella prestationsresultat. Franzén (1994:239) menar att sportens förhållande till 
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kvinnor är komplicerad genom att den dels håller kvinnor och män isär, vilket 

reproducerar idéer om skillnader mellan könen och kvinnors underlägsenhet, samt att 

kvinnor inte ses som legitima att tävla med och mot män. Den separatismen finns också 

i roller derby, men där lyfter istället kvinnorna fram det positiva i det. De försöker inte 

förändra det rådande klimatet genom att göra motsatsen, alltså försöka häva dualismen 

och att män och kvinnor tävlar med och mot varandra, utan försöker istället gå runt det. 

På så sätt kan också kvinnor bli bra, utan att kvinnornas prestation relateras till männens 

inom sporten. Carlson (2010) menar att när derbyspelarna genom spelet gör parodi av 

könsnormer belyses dessa normer, men det förändrar inte de strukturer som finns. Sport 

är samtidigt en arena för att lära sig använda sin kropp och behärska den, enligt Franzén 

(1994:239) och Bourdieu (se i Apelmo, 2013:205). Youngs (2005) analys blir då en del 

i att förstå hur kvinnors kroppar hindras, för samtidigt som roller derby blir en 

fortsättning på separatismen mellan kvinnors och mäns idrottsutövande ger det också 

utrymme för kvinnor att använda sin kropp annorlunda än på andra arenor, vilket senare 

exempel kommer belysa mer.  

   Inom sport kopplas vad som ses som manliga egenskaper ihop med egenskaper som är 

högt värderade och med en positiv användning av aggressivitet och våld (Franzén, 

1994:238). Malin använder inte ”våldsamt” för att beteckna roller derby, vilket dock är 

en reaktion hon mött från utomstående. Johanna däremot menar att roller derby är ”den 

väldigt intressanta kombinationen av väldigt mycket våld och väldigt mycket kärlek 

samtidigt” (Intervjucitat, Johanna). Det finns alltså en skillnad i om roller derby ses som 

våldsamt eller inte, samtidigt som våldsamheten står i relation till närhet för Johanna. 

Petra menar att när hon förklarar för andra vad roller derby är nämner hon att det är 

mycket tacklingar, men hon är också snabb med att säga i intervjun att ”men det är 

under kontrollerade former [skratt] eller vad man ska säga” (Intervjucitat, Petra). Petra 

markerar att vad som helst inte är tillåtet, att det ändå finns klara gränser för det fysiska 

spelet. Det fysiska spelet legitimeras med andra ord genom att det finns gränser för vad 

som är tillåtet, då det inte är för konstigt och okontrollerat.  

 

5.2.1.1 Femininiteter i sport 

   Att vara kvinna inom sportens värld innebär dock inte bara en opposition gentemot 

män. Den typ av tjej inom sport som identifieras av några av informanterna var någon 

de inte kunde känna igen sig själva i. Anna menar att när hon skulle börja träna roller 

derby associerade hon att vara sportig med:  
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Alltså då satte jag väl det i relation till kvinnligt sportig, då är man ju så här 

fotbollstjej [går upp i tonläge] lite hurtig, går på gym. Att så här alltid har 

med sig vattenflaska i väskan. Den sportiga, och det tyckte jag väl inte att 

jag var.  … Men man väger väl in att det ska vara lite den här nätta, hurtiga 

typen.  

(Intervjucitat, Anna) 

Det blir synligt att hon gör skillnad på att vara sportig som man respektive kvinna. Den 

kvinnligt sportiga personen som Anna beskriver är inget hon kunnat identifiera sig med 

och inte heller med ”sportkillarna” som tidigare beskrivits. De kategorier som Anna 

identifierat var inga kategorier hon själv passade in i, men att utöva sport och vara 

kvinna kan också vara något annat, vilket hon upptäckt efter att hon tränat roller derby. 

Anna har också en arbetarklassbakgrund, samtidigt som hon har en högre utbildning i 

bagaget själv och just att hon kommer från arbetarklassbakgrund kan vara en aspekt i att 

hon inte känner igen sig i den ”nätta, hurtiga typen” som hon beskriver som den 

kvinnliga formen av att vara sportig. Anna har inte så mycket tidigare erfarenhet av 

idrott och hennes familj var under uppväxten inte heller speciellt intresserade av det i 

någon större utsträckning. Hon beskriver också sig själv som ”rejäl, inte rädd för att ta i 

och göra saker”, något som ligger väldigt nära den beskrivning som finns i Skeggs 

(2000) studie om arbetarklasskvinnorna och de etiketter som sätts på den gruppen, till 

skillnad från de som tillhör en medelklassfemininitet. Möjligheten att vara en del av att 

forma och förhandla det feminina är avhängigt den sociala positionen och tillgången till 

de arenor där detta görs (Skeggs, 2000:157), varför klasspositionen och kapitaltillgång 

blir viktigt. Det går att se genom informanternas berättelser att när de var yngre kände 

de sig inte hemma i sportens värld, eller bilden av den kvinnliga och feminina 

positionen inom sportfältet, och därför inte var en del av fältet. De visar nu en förmåga 

att kunna reflektera kring det och det finns en aspekt i utförandet av roller derby i att det 

är en arena för att forma den genusposition de känner sig hemma i. Det går delvis att 

förankra det i att många har en högre utbildning, där också möjligheten att kunna sätta 

ord på det de upplever ökar, då en ökad mängd kapital erhålls (Skeggs, 2000:2).  

   Malin berättar att hon fått kommentarer om att hon är ”snäll och lugn”, så ”hur kan 

hon spela roller derby?” Malin bemötte det med att snäll och lugn inte är något som står 

i vägen för att spela roller derby. Informanterna uttrycker också försök att beskriva sig 

som annorlunda än den sportiga tjejen som finns som norm för en kvinna inom sport. 

De är inte en av sportkillarna och inte heller en del av sportvärlden som kvinna och inte 
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heller den ”nätta, hurtiga typen” som de ändå kan se inom sportvärlden. De har aldrig 

identifierat sig med den positionen och ger också uttryck för att inte vilja tillhöra 

sportnormen inom sportvärlden. Franzén (1994) menar att kvinnor kritiseras för att de 

inte spelar som män eller för att de inte för sig som kvinnor, vilket gör det omöjligt för 

kvinnor att passa in i både den manliga sportnormen, samt den normativa femininiteten. 

   Derbyspelarna identifierar sig själva utifrån vad de inte är (se Skeggs, 2000:261). De 

har satt fingret på att det inte finns en kategori i sportens värld de trivts i. Det gör det 

också svårt för andra, utanför derbysfären, att förstå vad de gör och vad de är. Det finns 

ingen självklar plats för roller derbyn och det den gör utryck för i sportvärlden (än). Det 

leder också till nästa avsnitt som handlar om vad en derbytjej är, för även om de ofta 

identifierar sig utifrån kategorier de inte känner igen sig i, är det vissa aspekter som kom 

att beskriva dem utifrån att vara en derbytjej och vad det betyder för dem. 

 

5.2.2 Våga använda sin kropp – ”Jag gick faktiskt inte sönder” 

I detta avsnitt diskuteras kroppsanvändning, förhållande till kroppen och hur 

informanterna upplever att detta har förändrats genom derbyutövandet, där blåmärken 

och rullskridskor blir symboler för det som hittas i sporten.  

   Träning är tid för att lära sig nya saker. För Johanna blir det lite av en ”aha-

upplevelse” när hon ser att hon lär sig och klarar av nya saker: 

Man pushar hela tiden sig själv och när man väl klarar av det så blir det ju 

en jätte boost, att men va fasen, det kanske tog mig, som jag har ju en kropp 

som är lite så trög, det tar jätte lång tid för mig att lära mig nya saker, men 

när det väl klickade, då var det ju liksom bara, det var ju en sådan seger. Att 

jag lyckats disciplinera kroppen på något sätt, att göra som jag ville.  

(Intervjucitat, Johanna) 

Det är också något flera av informanterna upplever. Att det är en seger för varje gång de 

klarar av något. Johanna beskriver det som att hon behöver ”disciplinera kroppen” för 

att den skulle göra som hon ville. Disciplin blir något som behövs för att klara av de 

moment som är en del av roller derbyn och det finns en skillnad i att disciplinera 

kroppen utseendemässigt respektive för användande, som ett medel för att uppnå målet i 

sporten. Att disciplinera kroppen utseendemässigt blir en del av den respektabla 

femininiteten (Skeggs, 2000), där Peluso (2011:43) uppmärksammat att det finns ett 

motstånd inom roller derby mot sporter som finns för att disciplinera kvinnor 

utseendemässigt. Användning av kroppen inom sport ger en annan dimension av att 
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använda kroppen än inom andra fält, vilket Young (2005) lyfter fram, då kroppen måste 

användas på ett annat sätt för att man ska lyckas. Kroppen måste vara en enhet, där hela 

kroppen och utrymmet används, utan att fokusera på kroppen i sig och kontrollera den. 

För i det kontrollerandet blir kroppen en börda, något som hela tiden måste kontrolleras 

för att göra rätt. Sport blir också en arena, enligt Franzén (1994:239), för att lära sig 

använda och behärska sin kropp, något som blir tydligt gentemot informanterna i 

föreliggande studie.  

   Johanna har på grund av att hon inte känt igen sig i den sportiga normen aldrig tränat 

något (mer än idrott i skolan) innan hon började med roller derbyn. Hon berättar att:  

 I och med att jag inte sysslat med sport innan så har jag alltid tänkt på min 

kropp som någonting som mest bara är där och är lite i vägen så där. Och 

jag har väll liksom insett nu med den här sporten att det kanske är ett 

verktyg, kroppen, som gör att jag liksom kan nå mål och göra saker. Det är 

inte bara liksom en kropp, utan det är ett verktyg.  

(Intervjucitat, Johanna) 

Genom att utföra roller derby har alltså Johannas syn på sin kropp förändrats. Hon 

beskriver den tidigare synen på sin kropp som något som bara finns där, utan egentligen 

att se den som något användbart. Kroppen upplevdes dessutom som något som var i 

vägen. Intervjucitatet passar väldigt lätt in i det Young (2005:34) menar är typiskt för 

den kvinnliga stilen. Att inte se kroppen som just ett verktyg att nå mål med, utan 

istället fokusera på kroppen som ska utföra det, då kroppen blir en belastning och något 

som är i vägen. Genom roller derby blir kroppen istället ett verktyg att nå mål med. 

Fokus tas bort från att det är en kropp och byts ut mot något att använda sig av, inte 

uppehålla sig i för att kontrollera funktionsmässigt (Young, 2005:34). Det är något som 

har skett i och genom derbyutövandet. Under de matcher och träningar jag observerat 

finns det också återkommande hur kroppen används som ett verktyg på banan för att ta 

plats. 

Blockern gör sig bred med hjälp av ben, höft och armar. Hon försöker ta så 

stor plats som möjligt för att hindra motståndaren. Kroppen flyttas också i 

sidled, exempelvis höften, för att hindra en jammer som också rör på sig i 

sidled. … Kropparna används som fysisk mur i formationen det ena laget 

gör. De gör sig större genom rumpa, höft, armar och de tar tag i varandra 

för att bli ett fysiskt större hinder.  

(Observationsanteckning från match) 
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Att som blocker göra sig stor och ta plats är positivt i roller derby då målet är att hindra 

motståndarens jammer att ta sig förbi med just kroppen.  

   Det finns samtidigt ett tvivel på den egna kapaciteten som följt med in i 

derbyutövandet i början, där exempelvis Sandra menar att hon blivit överraskad över att 

hon lärt sig åka baklänges, något hon aldrig trodde att hon skulle klara av i linje med 

den återhållna intentionaliteten (Young, 2005:36-7). Roller derby ger ett utrymme för 

att överkomma de hindren och tvivlen. Det finns en inbyggd del i att ramla och det ses 

inte nödvändigtvis som ett misslyckande. Också Johanna uttrycker en oväntad kapacitet 

i att hon faktiskt kan. Att hon kan lära sig nya saker, kroppsligt, inom roller derbyn.  

   Sandra menar också att roller derby har gjort att hon på träningarna fått använda 

kroppen på ett mer ”explosivt eller utåtriktat” sätt än vad hon gör utanför. Hon menar 

att: 

Annars är jag väl lite så här tillbakadragen, eller kanske inte så utåt. 

Jag är hela tiden medveten, eller tänker på att nu gör jag så och nu så. 

Alltså vad jag gör, med kroppen och så. Roller derby är skönt då jag, 

eller man måste, agera bara för man kan inte tänka hela tiden för det 

går fort och man behöver göra det snabbt, ta beslut utan att tänka efter 

hela tiden.  

(Intervjucitat, Sandra) 

Det Sandra säger är att hon hela tiden är medveten om vad kroppen gör. Att kroppen är 

något hon behöver tänka på för att den ska göra det som krävs i situationen. Det gäller 

enligt Sandra dock inte till samma grad när hon utövar roller derby. Hon har inte 

tidigare utövat en lagidrott eller idrottat så mycket, utan har mest sprungit en del på 

egen hand. Det kan kopplas ihop med Youngs (2005) analys av hur det typiskt kvinnliga 

rörelsemönstret ser ut, där Young menar att just att behöva kontrollera eller kolla av att 

kroppen gör rätt är typiskt för den kvinnliga stilen Young utgår från. Det kan då ses som 

att roller derby och kanske också annan idrott kan bryta det mönstret. 

   Petra, som är en av de informanter som har mer av en medelklassbakgrund utifrån 

föräldrars yrke, egna yrket, val av utbildning, träningsformer, förväntningar och tillgång 

till olika kapitalformer, pratar om kroppen i olika delar. I jämförelse med Johanna, 

Malin och Anna, som pratar om hela kroppen som nödvändig i roller derby och kroppen 

angavs som ett verktyg eller redskap, är det i stället separata delar som fokuseras på när 

Petra pratar om kroppen och det återfinns delvis också i intervjun med Sandra. Sandra 



  
 

30 

har en liknande bakgrund som Petra i termer av klass. Samtidigt är Petra en av de som 

är mest uttrycksfull fysiskt på planen och en av de som använder hela kroppen i rörelser 

som kräver det. Hon är heller inte rädd för att ta plats i gruppen. Hon har också spelat 

roller derby längre än Sandra, som använder sig mindre av sin kropps hela förmåga 

under träningar. Det finns en större tvekan i rörelserna och då på förmågan, som delvis 

säkert kommer från att hon tränat en kortare tid än Petra, och både Johanna och Malin 

använder sin kropp på ett mer självklart sätt än Sandra, utifrån de träningsobservationer 

jag gjort.  

När de under träningen skulle ta sig an en ny övning som inbegrep hopp var 

[Sandra] en av de som inte sträckte ut kroppen. Det krävdes ett långt hopp 

för att lyckas med övningen, där hela kroppen behövdes. Medan andra 

deltagare försökte förbättra övningen genom att ge förslag på att de skulle 

åka en och en, för att kunna få upp farten mer, då de uttryckte att mer fart 

skulle göra hoppet lättare att göra, utnyttjades inte möjligheten att ta mer 

fart av exempelvis Sandra. Det fanns också en tvekan i att ta ut steget i 

hoppet. 

(Observationsanteckning från träning) 

Det finns dels en tvekan i att använda sig av mer fart från Sandras sida, när möjlighet 

ges. Hon använder inte heller hela kroppen till att hoppa för att ta fart i hoppet och 

hoppa längre. Det finns en tvekan i att trampa ifrån. Det är en ny övning för alla och 

flera spelare uttrycker också en svårighet i den. Flera spelare satsar ändå tillsynes för 

fullt in i hoppet, med större risk att också ramla. Det finns här en variation i 

kroppsanvändningen. Det kan ses i ljuset av Youngs (2005:38) användning av bruten 

enhet, då Sandra inte använder hela kroppen för att hämta kraft, utan mer sträcker fram 

benet för att hoppa, som ett steg. Det är också en aspekt av att ta sig in i ett område som 

inte direkt omgärdar den egna kroppen, in i ”där-området” i motsats till här. Den 

fysiska rörligheten går inte dit, även om det går att titta in i det och en medvetenhet om 

att någon kan röra sig dit, men inte att jag kan det (Young, 2005:33, 40).  

   Under träningarna var det många som ramlade och de övade också på att ramla på 

olika sätt och de specifika övningarna var något som nämndes i intervjuer som viktigt, 

då det gav träning i att ramla och då också tro på att de klarade av och visste hur de 

skulle ramla. På träningar sågs det som ett ”roligt” och naturligt inslag att ramla, där den 

som ramlat ofta hejades på av de andra i gruppen genom tillrop som ”kom igen” eller 

”snyggt gjort”. Det var inte någon som beklagade sig över att ramla. På bouten var de 



  
 

31 

som ramlade oftast snabbt uppe på benen igen och det var ingen som synligt klagade på 

att de ramlat. Som derbyspelare måste man kunna ramla och behärska det. Sandra 

resonerar här om att ramla: 

Att man tänker att nu jäklar ska jag ramla rätt, jag ska ramla framåt, jag 

ska se till att jag skyddar min kropp liksom. Eller så kan man bara ha det i 

bakhuvudet och bara noja och då kommer du aldrig våga utvecklas tror jag. 

(Intervjucitat, Sandra) 

Hon menar att det ska finnas en medvetenhet om hur man ska ramla. Det är ingenting 

man kan åka runt och tänka på hela tiden, utan det ska bara sitta, vilket det gör med 

hjälp av träning. Det finns också en utveckling, enligt Sandra, i att våga ramla. Där det 

från början finns ett motstånd tills att man övervinner det genom att lära sig ramla. 

Genom träningen kan man lära kroppen att ramla rätt och också våga göra det. Malin 

menar att ramla ”har alltid varit något jag strävat bort ifrån” (Intervjucitat, Malin), även 

när hon tidigare utövat sport. Det är alltså inte en naturlig del för henne. Motståndet 

finns enligt henne i att golvet är hårt, vilket indikerar att kroppen kan ta skada, att det 

kan göra ont.  

Det här med att vi kastar oss nu när vi gör sådana här ja men du vet 

”basebollkastning” när man slänger sig ner på höften, det hade jag inte… 

för några år sedan hade jag bara [fnyser, skrattar] ”ska jag slänga mig på 

ett golv” liksom. … Det är sådana grejer som man tänker att inte ska min 

kropp hantera att göra de här grejerna, men bevisligen så gör den ju det.  

(Intervjucitat, Malin) 

Det finns här ett uttryck för tvekan om kroppens kapacitet i linje med Youngs (2005:36-

7) begrepp återhållen intentionalitet, men genom roller derbyn sker det något. 

Derbyutövandet visar att hennes kropp klarar av det och håller. När Malin senare pratar 

mer om skador under intervjun nämner hon inte att det skulle göra ont, utan fokus var 

på att till exempel ett benbrott skulle hålla henne borta från träningen och att hon då 

skulle förlora muskelkapacitet hon nu lyckats bygga upp. Vidare identifierar hon att 

vara smärttålig som en bra egenskap inom roller derbyn, vilket indikerar att hårda tag 

och smällar är ett stående, naturligt och accepterat inslag för henne i roller derbyn. 

För det kan jag tänka att har man problem med att få tacklingar och ramla 

och dratta på rumpan och sådana grejer så tror jag inte man tycker det är 
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kul till slut, man blir trött på det och tycker ”nej nu är jag helt blå här och 

jag tänker inte göra det här mer”. 

(Intervjucitat, Malin) 

Petra är inne på samma spår: 

Man kan ju bara se till att man har skydden på sig och att man ramlar på ett 

smidigt sätt, samtidigt måste man ju våga och man måste våga att ramla för 

att det ska hända något. Skadar sig kanske man gör, det kan man ju göra 

inom många sporter så. 

(Intervjucitat, Petra) 

   Att våga ramla är också kopplat till kontroll, att våga släppa på kontrollen över 

kroppen, men samtidigt kunna kontrollera sin kropp. Johanna berättar om det: 

Men just det här att man måste släppa kontrollen lite över vad som kommer 

hända. Jag har inte full kontroll över vad som kommer hända. Med mig 

själv och min kropp riktigt hela tiden. Det tycker jag är så lite jobbigt… men 

jag känner också att det är bra för mig att lära mig att bli mindre medveten 

på ett bra sätt, att liksom inte vara så uppe i… inte vara så mycket uppe här 

[pekar på huvudet] utan bara vara i kroppen och låta den, låta det hända 

saker.  

(Intervjucitat, Johanna) 

Johanna beskriver det som att hon vanligtvis tänker väldigt mycket på kroppen, istället 

för att bara ”vara i kroppen”. Att bli mindre kontrollerande och medveten om vad 

kroppen gör hela tiden är något hon ser som positivt. Det finns ett motsatsförhållande 

mellan kroppen och huvudet (där kroppen enligt Johanna är allt nedanför huvudet), 

vilket också är relaterat till kroppen som instrument eller mål. 

   Att släppa kontrollen är något som alla informanter på något sätt pratar om. Det 

handlar om att det finns en spärr som de måste släppa och lita på att kroppen klarar av 

det. Det handlar också om kontroll i relation till att man kan komma att bli skadad och 

att kroppen i det inte ska vara ett hinder i termer av något som kan skadas och som man 

ska vara rädd om.  

   Blåmärken och skador är något som diskuterats i tidigare studier om roller derby, där 

Peluso (2011:44) menar att skador och blåmärken blev en källa till fysiskt kapital inom 

roller derbyn. Carlson (2010:433) lyfter också upp att blåmärken visades upp, vilket blir 
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ett tecken på aggressivitet, som då blandades med de feminina kläder som spelarna där 

bar. Blåmärken och skador var också något som kom upp under de intervjuer och 

observationer jag gjort. Blåmärket blir i föreliggande studie en illustration på att 

informanterna vet samt visar upp att det finns förväntningar på dem utifrån positionen 

kvinna, men att blåmärket blir ett motstånd mot det. Johanna menar att: 

Det finns ju någon uppfattning om att tjejer ska beskyddas och att man är 

fysiskt svagare och därför inte får utsätta sig för fysisk fara. Och här gör vi 

det, med berått mod och när man skadar sig så bara visar man att här, här 

har jag ett jätte stort blåmärke men jag gick faktiskt inte sönder, det blev 

bara ett blåmärke och det försvinner om några veckor liksom. Det var inte 

farligare än så. 

(Intervjucitat, Johanna) 

Blåmärket blir en symbol för att hon har utsatt sig för ”fysisk fara” av egen vilja och att 

hon fick ett blåmärke men inte gick sönder. Hon menar att det går över och att hon visar 

att hon tål det genom att också visa upp det. Det handlar också om ”när man skadar sig” 

inte om. Det finns en medvetenhet, beskrivet av Johanna som ”berått mod”, att skador 

förekommer. Hon bevisar genom detta citat att det inte är hon som tycker det är farligt, 

utan att det kommer utifrån och att det är andra som tycker att det är farligt för henne, 

alltså konstruktionen av den feminina ömtåligheten som gällande för kvinnor, som 

Young (2005) tar upp. Johanna motsätter sig att hon skulle vara ömtålig och behöva 

beskydd som fysiskt svagare. Hon motsätter sig det eller visar upp motståndet genom 

roller derbyutövandet och går därför utanför den återhållna intentionaliteten som Young 

(2005) beskriver. Det blir också en uppvisning i bestämmande över sin egen kropp. 

   Under en av träningarna uppstod också en diskussion om blåmärken bland några av 

spelarna, där det pratades om gamla blåmärken på ben, rumpa och höft och deras storlek 

och färg. Vid en senare träning var det också en spelare som beklagade sig över att hon 

inte lyckats få ett tillräckligt stort blåmärke, trots derbyträning. Om blåmärket förstås 

som en symbol för att derbyspelaren inte identifierar sig med positionen som den 

ömtåliga kvinnan, kan avsaknaden tolkas av andra derbyspelare som att hon inte tagit 

tillräckligt avstånd och inte utsatt sig tillräckligt mycket. Att ändå nämna att hon inte är 

rädd för det, blir ett sätt att bekräfta att hon vill ha det och utsätter sig för att få det. Där 

Pelusos (2011:44) tolkning av skador som fysiskt kapital inom roller derbyn stämmer 

in. Ingen av informanterna nämner heller utseende, förutom blåmärken. 
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   Under träningarna jag observerat skedde det ett par gånger att någon vände sig om, 

efter att ha fällt en annan spelare, och frågade hur det gick. Det tystades ofta ner av 

andra spelare med ord som ”så kan man inte göra i roller derby”. Det visar tydligt dels 

att smällar och att ramla är en del av sporten, men också att man inte ska be om ursäkt 

för sig själv för att man finns på banan. Här sätts normerna för detta uppträdande, när 

resten av gruppen ”korrigerar” agerandet.   

   Malin beskriver det samtidigt som att det ofta är värre att se andra ramla än att själv 

göra det. Det finns ett inslag av att ta hand om varandra och se till att de andra mår bra. 

Hon vet att hon själv klarar av att ramla, men bryr sig om att andra inte gör sig illa. Det 

kanske är ett tecken för ett omhändertagande inom gruppen, att man är rädd om 

varandra, men kanske också att det fortfarande finns kvar ett omedvetet tänk kring 

kvinnor som ömtåliga. 

   Något som kanske är relaterat till min egen tanke om kontroll jag hade när jag 

påbörjade fältarbetet är en bild av att rullskridskorna skulle upplevas som ett hinder. Det 

förstärktes nog av den första observationen där de som inte tränat så länge var lite 

vingliga på rullskridskorna i en ny teknisk övning och därför hämmades i sitt utövande, 

tänkte jag. Det visade sig att det mycket riktigt är svårt att lära sig åka och göra det som 

krävs i spelet enligt informanterna, men att rullskridskorna samtidigt kunde vara något 

som var stärkande och utmärkande på ett positivt sätt. Dels blev rullskridskorna en 

symbol för Malin, när hon åkte hem från träningen med dem över axeln, för en stolthet i 

utanförskapet. Roller derby är inte en vanlig sport i Sverige och inte så många vet exakt 

vad det är och rullskridskorna blev en symbol för det annorlunda roller derby är. 

   Johanna menade också att rullskridskorna var något som fick henne att fortsätta med 

roller derby. 

Ja men det känns ju lite som att flyga [skratt] att stå på ett par rullskridskor. 

Man känner sig så jävla ball på något sätt när man sätter på sig skatsen. 

Just det här att man blir typ 10 centimeter högre och man tar på sig skydden 

som gör att man vågar göra mer saker. 

(Intervjucitat, Johanna) 

Just den känslan som infinner sig genom att stå på ett par rullskridskor var positiv, och 

inte nedbrytande i att hon inte skulle klara av det. Det finns också en aspekt av att bli 

”10 centimeter högre”. Johanna var inte särskilt kort, men det finns ändå något som 
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upplevs som positivt i det, där att växa på längden också blir en aspekt i uppfattningen 

av kroppen.   

   Anna menar att när hon började åka rullskridskor kändes det inte som ett hinder utan:  

Det kändes bara mer som ett wow… att liksom okej nu tar jag på mig de här 

och sen ska jag bara kunna göra helt fantastiska saker. Mer stärkande än ett 

hinder. … jag känner mig bara så kraftfull när jag, när man är, på skatsen 

och när man liksom lyckas. 

(Intervjucitat, Anna) 

Det är en positiv relation till rullskridskorna. Det blir också något avvikande från det 

som görs utanför roller derbyn. Att ta på sig rullskridskorna blir en skillnad mot andra 

delar av livet. Det tillkommer också en känsla av att vara kraftfull för Anna. Det betyder 

något att knyta på sig rullskridskorna och det är något som sker i det momentet. Det är 

något nytt att klara av, som går att lyckas i, som också följande citat visar i ett utlägg 

om hur det kom sig att Malin började med roller derby: 

Jag kunde stå på skatsen från början, men det var en så fantastisk känsla för 

man har åkt rollerblades tidigare men aldrig prövat på fyrhjul så när jag 

fick på mig dem och bara… iväg så kunde jag. Det var en jätte häftig 

känsla, och då blev det lite så här men a jag kunde ju. Jag hade ju balansen. 

Nu vill jag lära mig mer, så jag fastnade nog lite där så fort jag fick på mig 

skatsen. Jag kände att ja men jag fixar det här.  

(Intervjucitat, Malin) 

Rullskridskorna blir sammanfattningsvis en symbol för roller derbyn och att snöra på 

sig dem markerar en skillnad från annat som görs. Kroppen upplevs annorlunda, mer 

kraftfull och längre. Det leder till nästa avsnitt som behandlar hur derbyspelarna hittar 

sin plats utifrån det utanförskap de känner.  

 

5.2.3 Ett utanförskap – vart är vår plats? 

Det finns alltså en spänning mellan att vilja vara en del av sportvärlden, men samtidigt 

inte identifiera sig med de positioner som återfinns här eller acceptera den manliga 

dominansen. Hur kommer då roller derby in i den ekvationen och vad blir roller derby 

för någonting för spelarna? Johanna utvecklar vad roller derbyutövandet blir för något i 

relation till positionen som kvinna: 
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Som tjej, alltså, om du som tjej går runt i kort kjol på stan med blåmärken 

över hela benen så kommer hon att få ganska märkliga blickar så. För det 

är inte riktigt så här, det är väl inte riktigt helt socialt acceptabel så på 

något sätt. Att som tjej utsätta sig för fysisk fara. 

(Intervjucitat, Johanna) 

Att utsätta sig för fysisk fara, vilket här syns genom blåmärken, är enligt Johanna inte 

accepterat. Det ställs också mot en kort kjol, som är en stark symbol för det feminina. 

Korta kjolar och blåmärken är också något som i roller derby, i alla fall historiskt vad 

gäller klädseln, varit starka symboler. Att utsätta sig för fysisk fara är något som är 

normen och premieras inom roller derby, enligt Johanna, men alltså inte utanför. Något 

som tidigare diskuterats i termer av fysiskt kapital. Kjol och blåmärken och 

kombinationen av de uttrycken har varit ett sätt, menar Carlson (2010), att visa den 

normativa femininitetens sociala konstruktion genom derbyutövandet. Det visar hur 

roller derby också blir ett sätt att uttrycka kritik mot detta förhållningssätt gentemot 

kvinnornas kroppar. Det blir tydligt när Johanna tar dessa symboler och använder dem i 

kontexten ”på stan” som blir världen utanför roller derbyn. Liksom Skeggs (2000) 

skriver är det inte en del av medelklassfemininiteten att utsätta sig för fysisk fara, då den 

fysiska skörheten som inkorporerats i denna femininitet inte går ihop med det (Skeggs, 

2000:159). Johanna har också en arbetarklasstillhörighet utifrån yrke, 

utbildningsbakgrund, föräldrars yrke och förväntningsstrukturer.  

   Enligt Skeggs (2000) är medelklassfemininiteten ett sätt att tillskriva sig något som 

avviker och är annorlunda från det som arbetarklasskvinnor är. En skillnad mellan ”vi” 

och ”dem”. Om medelklassfemininiteten är skör, så är arbetarklassfemininiteten mer 

fysiskt robust. Det roller derby spelarna här symboliserar är en mer robust femininitet. 

Informanterna visar också en medvetenhet om att kvinnor inte är normen dels i sport, 

men också att kvinnors fysiska uttryck så som det ser ut i roller derby inte är helt inom 

normen, samtidigt som den roller derby som utvecklades i början av 2000-talet hade ett 

mer radikalt uttryckssätt vad gäller kläder etcetera (Carlson, 2010).  

   Informanterna är medvetna om att det finns en kritik mot exempelvis könsroller och 

den normativa femininiteten inbyggd i sporten roller derby (se Carlson, 2010). Det finns 

samtidigt en förändring i sporten, genom tid och rum, som spelarna är medvetna om, är 

en del av och samtidigt förhåller sig till roller derbyns historia genom ett inkluderande 

av den men på samma gång ett kritiskt förhållningssätt. Flera av informanterna refererar 

till en kultur som omgärdar själva sporten. Petra menar att: 
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Det finns någon kultur kring det också som är lite så här… alltså sen har ju 

det där också förändrats i början var det väl lite mer så här ”fishnet” och 

söta kjolar … Sen kom väll de flesta på att det inte är så jävla smart liksom, 

att träna i [nät]strumpbyxor, det är inte så skönt, men det finns lite av den 

kulturen runt det, att det är lite den musiken, så här lite rockabilly och lite 

punk runt roller derby liksom … Det är väl för att det är en 

undergroundsport, det är ju som skateboard är också lite så här kultur 

kring. 

(Intervjucitat, Petra) 

Just nätstrumpyxor är något Petra menar fallit bort för att det inte är så skönt att ha på 

sig när de ramlar. Strumpbyxorna är något som lyfts upp som en symbol som använts 

inom roller derbyn för den normativa femininiteten. På de matcher jag sett i Sverige och 

de träningar jag varit med på var det dock inget som förekom. De kläder som bars kan 

beskrivas som vanliga träningskläder idag, kortbyxor eller träningstights och en t-shirt 

eller linne. På träningarna jag observerade förekom det att några bar kjol, men det var 

inget vanligt förekommande, så den symbolen har fallit bort inom den svenska roller 

derby jag kunnat observera. Frågan är då varför och hur det påverkar spelarnas motiv 

till att spela roller derby, då roller derbyn blivit mer lik en professionell sport, där 

spelare i ett lag under match exempelvis har likadana kläder, samtidigt som det också 

finns en medvetenhet om kritiken mot köns- och genusnormer.  

   Malin menar att roller derby är något som passar väldigt bra in i hennes livsstil: 

Roller derby passar in väldigt bra in i [min] livsstil. Jag har hittat något jag 

har kunnat platsa in i allt, för det kändes liksom att det bidrog till det andra. 

(Intervjucitat, Malin) 

Roller derby är något mer än en sport som utövas, där roller derby bidrar med något i 

livsstilen och något som kan ses i ljuset av att tillskansa sig kapital. Roller derby ger 

Malin något och bidrar till att skapa den livsstil hon ser som önskvärd. Alltså en del av 

habitus i Bourdieus (1984, 171) ord. Informanterna nämner också att de lägger ned 

mycket tid på roller derby och ligan. Malin menar att jobb tidigare satte stopp för att 

kunna deltaga i alla träningar. Flera av informanterna menar att de gärna vill spela derby 

också i framtiden men att de får se om omständigheterna i livet då tillåter det. Johanna 

som inte har tillgång till samma kapital som de andra genom utbildning och inte heller 

ser samma framtida yrkesutveckling, identifierar sig mer med föreningen och menar att 
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hon vill utveckla föreningen. Det blir mer fokus på hur hon kan vara en del av ligan och 

utveckla den, istället för hur hon som spelare kommer utvecklas, där de andra får kapital 

från andra fält också, får Johanna det framförallt genom roller derbyn. 

   Genom derbyn sker också ett utbyte, inte minst av socialt kapital, vilket också flera av 

intervjupersonerna tar upp. Det är också relaterat till känslan av att vara en ”outsider”. 

Petra hörde talas om roller derby genom en bekant som varit i USA och tittat på ett 

bout. Johanna kände en av de som tog initiativet till att starta ligan. Malin blev 

rekommenderad att börja spela roller derby av en bekant som kände en av de som 

startade föreningen. Anna kände en i laget när hon började och Sandra hörde talas om 

ligan genom en bekant som kände en av spelarna. Det var ingen som sökt sig aktivt till 

sporten, utan de kom i kontakt med ligan och sporten genom bekanta. 

   Flera av informanterna, däribland Petra, pratar om att det är just unga tjejer som 

bygger upp föreningar. Där de kan skapa en känsla av de också klarar av det, samt att 

det blir på deras villkor. Det blir också ytterligare en avvikelse mot många andra 

föreningar. Det handlar både om att bygga upp något nytt, och att få vara med och 

bestämma hur det ska se ut. Johanna pekar på att vara med och skapa uttrycket för roller 

derby i Sverige är spännande att vara en del av.  

   Flera av intervjupersonerna använder ett ”vi mot dem”-tema i intervjuerna. Det finns 

en tydlig lagkänsla, men också en känsla av utanförskap i sportvärlden. Malin menar att 

roller derby som sport och de som utövar sporten är ”outsiders”. Det finns både för- och 

nackdelar med det. Malin är dock tydlig med att det också ger en stolthet.  

Men det är väl så i alla lagsporter i och för sig, att man behöver ha en 

gruppgemenskap. Och här blir det på något sätt ännu mer. För vi är lite 

outsiders. Alltså det är lite konstigt, roller derby är lite konstigt så där och 

då blir det lite att man är ”här är vi och vi har en gruppkänsla och vi har ett 

språk och ett sätt att vara som skiljer sig från den gemene sportnormen” 

och då blir det än viktigare att gruppen är ett… 

(Intervjucitat, Malin) 

Den positionen ger också en fördel i att utomstående inte riktigt vet vad det är, vilket 

gör att det inte finns samma ramar att hålla sig till. Genom outsiderpositionen finns 

redan ett element av att inte passa in. Malin menar att det ”överraskar” och att det då 

blir ”enklare att göra det, [spela roller derby]”.  

   Malin fortsätter diskutera outsiderpositionen: 
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För det är lite slutet och det är lite där borta [formar en sluten cirkel med 

händerna] och väldigt… Jag tror att det är lite att man föder det själv 

också. Det är lite ”men här sitter vi och är outsiders och vi vill inte bli 

mainstream. Vi vill inte bli som … vi är inget fotbollslag liksom”. Fast det 

bygger kanske lite på samma principer. 

(Intervjucitat, Malin) 

Roller derby ger kulturellt kapital i form av att det inte är något alla har tillgång till. 

Roller derby är något som avviker och det finns en vilja att också vara avvikande. 

Formandet av derbynamnen är också något som kräver ett visst kapital för att ”göras 

rätt”. Efter en träning diskuterade jag det med en spelare, Katja, som ännu inte har 

uppnått minimum skills och därför inte har ett officiellt registrerat derbynamn. Hon 

beskrev det som svårt att komma på ett namn. Det ska vara lite utmanande men ändå 

inte gå över gränsen beskrev Katja det som. I det resonemanget ligger en förväntan på 

att veta vart den gränsen går. För det fanns en medvetenhet om att det ska vara 

stärkande men inte nedvärdera kvinnor. Vart den gränsen går kräver också mycket 

kunskap, att kunna fältets regler i Bourdieus (1984) ord och veta vad som förväntas, 

vilket kräver ”rätt” kapitaltillgång. Katja beskrev det som svårt att hitta rätt och lite 

ångestfyllt, då namnet ändå säger mycket om dig då du bestämmer det. Tiden innan 

man uppnått minimum skills kan, i termer av habitus och kapital, ses som en period där 

man får lära sig vad som krävs, dels rent tekniskt, men det blir också en period för att 

förstå vad som förväntas av en inom fältet.  

   Avslutningsvis återfinns alltså ett vi mot dem”-tema i materialet som bottnar i det 

utanförskap de känner. Det tar sig uttryck i ”blicken utifrån”, där de inte passar in i de 

kategorier ”de borde” utifrån deras positioner. De möter motstånd i sitt förhandlande av 

genuspositioner. Det finns en medvetenhet och reflexion kring det och den respektabla 

femininiteten som normerande. Skeggs (2000) ger en förståelse för den positionen både 

utifrån kön och klass, i jämförelse med Young (2005) som utgår från positionen som 

kvinna. Tidigare kunde fyra av informanterna inte identifiera sig med något inom sport 

och valde i stort att stå utanför. Nu går de fortsatt utanför den respektabla femininiteten, 

men utan att försöka uppgå i den (Skeggs, 2000). Det skulle indikera att de redan är 

respektabla enligt Skeggs (2000) förståelse, samtidigt är själva roller derbyutövandet 

inte en inkorporerad del av den respektabla femininiteten som Skeggs beskriver. Det 

finns också en betoning på att våga ta plats, stå upp för sig själv och inte be om ursäkt 

för sig själv på planen. Det finns gränser för vad kvinnorna kan vara (Skeggs, 
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2000:257), där de inom gränserna hittar strategier för att skapa en uppfattning om sig 

själva att de har ett värde, där roller derby då blir en strategi. Roller derby blir ett sätt att 

bygga sig själv, som en del i sin livsstil. Där de genom att inte jaga respektabilitet, visar 

att de har annat kapital som möjliggör att skapa och bearbeta sig själva (Skeggs, 

2000:258).  

 

6 Diskussion 

I uppsatsens analys har jag kunnat identifiera att det utanförskap informanterna känner 

återfinns både utifrån att inte passa in i sportens värld, med mannen eller sportkillen 

som norm, eller den ”nätta och hurtiga” sporttjejen och inte heller i positionen kvinna 

utifrån en respektabel femininitet (Skeggs, 2000). Vidare identifierar de sig utifrån de 

existerande kategorier de inte själva uppgår i (Skeggs, 2000). Det utanförskapet 

kommer till uttryck genom roller derbyn. De uttrycker vad de själva är genom 

kroppsanvändningen i roller derby, där fysisk utmaning och blåmärken blir en 

markering för att de inte passar in i bilden av den ömtåliga kvinnan. Det är inte på grund 

av roller derby de befinner sig i detta utanförskap, utan roller derbyn blir ett sätt att 

uttrycka det igenom.  

   Problemformuleringen, vilken betydelse genus- och klassposition har för 

användningen av kroppen i roller derby, samt hur relationen mellan kropp, genus och 

klass kan förstås för kvinnor i roller derby har genom detta besvarats. När det gäller det 

utrymme roller derby skapar relativt ett utanförskap ger roller derbymiljön spelarna 

möjlighet att använda sin kropp på ett sätt de känner sig hemma i, samtidigt som själva 

utövandet också lär spelarna att kunna ta steg utanför den ambivalenta transcendensen, 

återhållna intentionaliteten och brutna enheten, som Young (2005) menar är typiskt i 

kvinnliga rörelsemönster. Kroppen blir något att faktiskt kunna använda sig av och inte 

en börda som måste skyddas.  

   Det är inte den respektabla femininiteten (Skeggs, 2000) som ger makt inom roller 

derby, då användningen av kropparna i sporten och hur informanterna förhåller sig till 

sina kroppar (oömma, tåliga etcetera) visar en annan femininitetskonstruktion än den 

respektabla femininiteten. Inom derbysfären får spelarna fysiskt kapital genom att 

använda sig av sin kropp på ett fysiskt utmanande sätt, vilket utanför roller derbyn 

möter motstånd, och därför kan roller derby ses som ett utrymme på lokal nivå för att 

uttrycka en vägran i att inneha position av maktlöshet (Skeggs, 2000:25). Roller derby 

blir då en arena för att kunna visa sitt missnöje med den position de innehar uttryckt 
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genom kroppsliga praktiker. Den respektabla femininiteten som är ett ideal för kvinnor 

är, enligt Skeggs (2000), en osjälvständig femininitet, samt en femininitet som 

motarbetas av derbyspelarna. Det sker mestadels inom derbysfären, men informanterna 

menar att de också försöker ta med det motståndet utanför, där de dock upplever att de 

möter ett motstånd, exempelvis när de visar upp blåmärken. Det som ger makt och 

kapital inom roller derby ger inte det utanför detta fält.   

   Delsyftet med uppsatsen, att öka förståelsen för roller derby i en svensk kontext, har 

besvarats genom att undersöka roller derby i en svensk kontext relaterat till roller derby 

i annan samhällelig kontext. Uttryck i form av kläder som symbol för den normativa 

femininiteten var ett undantag i den roller derby jag observerat i Sverige. Det finns en 

fortsatt medvetenhet om könsnormskritik och genuspositionskritik, även om det inte är 

lika tydligt i just klädernas uttryck. Det tar sig istället uttryck i en medvetenhet om 

roller derbyns historia, samt en medvetenhet om att uttrycket inom roller derbyn 

förändras, vilket informanterna uttrycker. Hur det påverkar kan inte helt besvaras i 

föreliggande studie, men det väcker frågor kring att trots att symboler som visar den 

normativa femininitetens sociala konstruktion (Carlson, 2010) faller bort, finns 

fortfarande medvetenheten om detta kvar. Det ger också grund för att ifrågasätta den 

statiskhet som återfinns i de teorier som använts i denna uppsats, bland annat när det 

gäller kopplingen mellan sportutövande och klass, där tid och rum måste vara en del av 

analysen.     

   Den ”kultur” informanterna uttrycker finns kring roller derbyn, tar sin utgångspunkt i 

känslan att roller derby är något mer än en sport, då det finns en inbyggd kritik kring 

genusnormer. Det avvikande som sporten står för gör att alla inte har tillträde till 

utrymmet, vilket ger upphov till kulturellt kapital. Det utrymme roller derby ger är en 

möjlighet att medvetet uttrycka andra femininiteter än den respektabla femininiteten och 

ett utrymme där det också är accepterat och enligt den lokala normen. Att utföra roller 

derby är inte typiskt medelklass ur flera aspekter av utförandet, som exempelvis det 

fysiska spelet och att det är en lagsport (Bourdieu, 1984), men samtidigt visar alltså 

derbyspelarna en stor medvetenhet kring och kritik mot de normer som rör 

genuspositioner. Det krävs, enligt Skeggs (2000:157), tillgång till ett visst kapital för att 

kunna se och deltaga i formandet av femininitet i en femininitetsprocess, varför den 

sociala positionen är av vikt i utförandet av roller derby.     

   Det faktum att de flesta av informanterna hade en avklarad eller pågående högre 

utbildning och ett yrke i linje med utbildningen visar att de också har ett innehav av 
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kapital utanför roller derbyn, som räknas också på andra fält. Ökad kapitalmängd ger 

också fler alternativ (Skeggs, 2000). Det finns en skillnad mellan Johanna, som utan 

högre utbildning, identifierar sig mer som ett med föreningen än de andra 

informanterna. Det de andra informanterna kan få på annat håll, i form av kapital, får 

Johanna genom roller derbyn och i målet att vara med och bygga upp föreningen.  

   Kulturellt kapital kan också vara förkroppsligade femininitets- och 

maskulinitetspositioner (Skeggs, 2000:20) och då det feminina generellt aldrig kan vara 

lika användbart som det maskulina tar derbyspelarna ändå ett steg ”uppåt” genom att 

närma sig det maskulina kroppsliga sportuttrycket (Franzén, 1994:238), då de går åt en 

genusposition som ändå ger mer makt över femininitetspositioner. Det finns därigenom 

ett maktförhållande mellan den normativa femininiteten och den genusposition som 

derbyspelarna i allmänhet förkroppsligar. Blir då detta förkroppsligande av 

genuspositionen istället ett sätt att tillskansa sig mer makt över andra och ett strategiskt 

beslut istället för ett sätt att kritisera genuspositioner? 

 

7 Avslutande reflexioner 

Genom den teoretiska utgångspunkten, med Skeggs (2000), Bourdieu (1984) och 

Young (2005), indikeras att både biografiska och sociala relationer påverkar. Youngs 

utgångspunkt i en kvinnlig stil, samt fokus på det biografiska genom Bourdieu (1984), 

blir dock en statisk ingång i detta empiriska fältet. Roller derby (och annan sport) 

förändras givetvis över tid och rum, men det finns också en förändring i användande av 

och syn på kroppen som inte riktigt kan fångas upp i de använda teorierna. Kroppen 

(användning av den och synen på den) påverkas av klass och kön, men det är också 

något som kan förändras. Hur sporten förändras kan också påverka vem det är som 

söker sig till sporten, samt vad som värdesätts inom sporten, och med det förändras 

också de sociala relationerna och förhållandet till kroppen för spelarna. Det är återigen 

det avvikande som används som utgångspunkt i roller derbyn för spelarna. 

   Det finns också en förändring över tid och rum i hur klass uttrycks. Många av 

informanterna har tillskansat sig kulturellt kapital genom utbildning och yrke (jfr 

Skeggs, 2000). I föreliggande studie ger också de flesta informanter uttryck för olika 

alternativ de har tillgång till på olika fält. Det finns en aspekt av rummet här, alltså vart, 

i vilket samhälle detta sker, samtidigt som det också är aspekter av klasstillhörigheten. 

Det finns hos derbyspelarna ett motstånd mot att ingå i den respektabla femininiteten 

och det tar sig uttryck genom att gå rakt emot den i många fall och just att gå emot den 
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och övervinna det kräver arbete (se Young, 2005). Det är kanske här spelarnas 

klassposition blir viktig i att de vågar och har möjlighet. Å andra sidan finns det en 

annan aspekt av att bryta mot det, då Hargreaves (1994, 21) menar att kulturella fält har 

potentialen att förändra genusrelationer. Vad utanförskapet grundar sig i, som både 

medvetet och grundat i sociala positioner, blir då intressant. 

   Det är vidare utifrån de intervjuer och observationer jag gjort i stort i ligan en ganska 

homogen grupp utifrån kulturell och etnisk identitet, ålder och funktionalitet (förutom 

kön), varför det är viktigt med ytterligare studier som också inkluderar aspekter som 

ovan nämnda, utöver klass, för att ytterligare förstå tillgång och deltagande. Idag startas 

det också juniorligor i roller derby i Sverige, där det hade varit intressant att titta på 

vilka barn och föräldrar det är som återfinns här. Det har inte varit fokus för 

föreliggande uppsats, men det skulle ge en inblick i varför dessa föräldrar ser roller 

derby som en möjlig sport för deras barn och då en aspekt som skulle ge ökad förståelse 

för vad roller derby är, upplevs som och används för, och hur sporten reproduceras i 

termer av vem som är en del av sporten.  
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Bilagor 

Bilaga A - Intervjuguide 

 

Etiska aspekter 

Frivillighet, avbryta, konfidentialitet, syfte, användning, spela in, transkribering, etc. 

Godkännande 

Några frågor?   

Bakgrund - Roller derby 

Upptäckte roller derby 

Började med roller derby; hur, varför, när? 

Beskriva roller derby 

Vad betyder roller derby för dig? 

Vad får dig att fortsätta med rd? 

Mål inom rd?  

Hur ofta och mycket träning? 

Vad värdesätter du i ditt rd utövande? 

Positivt/negativt med rd? 

Relationen mellan lag och individ i rd? Sammanhållning? Utrymme som individ?  

Andra aktiviteter än rd tillsammans? 

Tagit med dig något från rd till livet utanför?  

Vilka egenskaper har du som derbyspelare? Beskriv dig själv som derbyspelare! 

Förebild inom rd? 

Kroppen - Roller derby 

Vilka fysiska/mentala egenskaper för att spela roller derby? 

Är det viktigt att vara vältränad för att spela rd? Vad är vältränad? 

Hur skulle du beskriva att kroppen används i roller derby?  

Hur känns det att spela roller derby (och träningar)? Känslan i kroppen i aktion.  

När du ramlar? 

Skaderisk, hur ser du på det? Hur pratar ni i laget kring skador? 

Andra sporter 

Tränar du något annat/andra sporter nu?  

Har du utfört andra sporter tidigare? 

Var familjen involverad i sporten? Andra i familjen som tränade något 

(spontant/organiserat)?  
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(Varför slutade du med dem?) 

Kommer du från en sportintresserad familj? 

Vad jobbade dina föräldrar med när du växte upp?  

Vad är skillnaden mellan andra sporter som du tränat tidigare och roller derby?  

Gillar du att tävla, prestera? 

Kan du jämföra hur man pratar om/använder kroppen inom de olika sporterna? 

Utmärkande för roller derby? 

Vad är det att vara hälsosam för dig? 

Fysisk och psykisk hälsa, hänger de ihop? Vad är viktigt?  

Aktiva kroppen 

Vilka egenskaper förknippar du med en (icke) vältränad kropp? 

Anser du dig vara vältränad? 

Tror du att andra uppfattar att träning är viktigt för dig? 

Hur ser närstående på att du tränar rd? 

Hur tror du att personer inom rd uppfattar dig? 

Påverkar din kropp ditt självförtroende? Hur? 

Hur ser du på din egen kropp (utseende, prestation, användande av kroppen)? 

Är du överraskad över något du har lärt dig/utvecklat inom roller derby?  

Har det förändrats av rd, din syn på dig, din kropp? 

Bakgrund – Personligt 

Berätta om dig själv.   

Jobb, ålder, utbildning, familj. 

Andra intressen än roller derby (och sport). Nu och tidigare (parallell till om tränat 

annan sport tidigare, andra intressen).  

Framtidsutsikter – vad gör du om 10 år? Rd och övrigt?  

Avslutning 

Något du skulle vilja tillägga, som du känner inte kommit fram under intervjun?  

Några frågor?  

Komplettera senare. 

Tack! 
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Bilaga B - Presentation av intervjupersoner 

 

Petra 

Petra är i 25-års åldern. Hon har provat på flera idrotter under uppväxten men aldrig 

fastnat för någon eller utövat dem under någon längre tid. Idag tränar hon lite styrka 

eller liknande vid sidan av roller derbyn, men mest för att utvecklas som derbyspelare. 

Familjen var under uppväxten inte involverad i någon organiserad idrott eller lagsport, 

men det har alltid funnits ett fokus på att röra sig exempelvis genom löpning och 

friluftsliv. Föräldrarna har båda högre utbildning. Själv har Petra en högre utbildning 

och jobbar idag med det hon utbildat sig till. Hon har också ett intresse för kultur och 

politik. 

   Petra är en av de spelare som varit med längst i laget. Under träningarna är hon väldigt 

verbal och öppen gentemot de andra i laget. Hon använder sin kropp på ett sätt så hon 

lyckas med övningarna. Hon utmanar sig själv och är till synes inte rädd för att prova på 

nya övningar. Hon är också en av de skickligaste i laget rent utförandemässigt. Under 

intervjun är hon också ganska verbal. 

 

Johanna 

Johanna är i 30-års åldern. Hon kommer från en familj där sport och träning inte varit i 

fokus. Hon har själv inte någon tidigare erfarenhet av att träna eller vara involverad i 

någon organiserad sport innan hon började med roller derby, förutom skolidrott. Det är 

först i kontakt med roller derbyn hon tyckt att träning är roligt. Föräldrarna hade yrken 

tillhörande en arbetarklass under hennes uppväxt, utan högre utbildning. Idag jobbar 

Johanna med ett fysiskt arbete, som hon trivs med och som hon tror hon blir kvar inom i 

framtiden. Hon har inte heller någon högre utbildning. På fritiden tycker hon om att läsa 

skönlitteratur. 

   Johanna är under träningar väldigt verbal. Hon är i vissa övningar försiktig med att 

använda sin kropp, men försöker ändå utmana sig själv i små steg. Johanna är en av de 

spelare som varit med längst i laget. Under intervjun är hon väldigt öppenhjärtig och 

pratar mycket. 

   

Malin 

Malin är i 25-års åldern. Hon är kulturintresserad och tycker om friluftsliv och politik. 

Idag pluggar hon på högskola inom kulturstudier och vill i framtiden få ett jobb inom 
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den inriktningen. Hon har under uppväxten idrottat organiserat i en lagidrott under flera 

år och även mer sporadiskt inom annan lagidrott. Föräldrarna var också under hennes 

uppväxt och tidigare involverade i idrott, främst lagidrott, och även syskonen idrottade. 

Föräldrarnas idrottande var också något hon såg upp till. Hennes föräldrar jobbade 

under hennes uppväxt dels med jobb som inte kräver högre utbildning, men däremot 

yrkesutbildning, samt jobb inom vård som kräver högre utbildning. Hon är en av de i 

laget som varit med längst. 

   Malin är på träningarna väldigt verbal, både under själva träningen men också före 

och efter. Hon utmanar också sin kropp i utförandet och är väldigt öppen med sin kropp 

gentemot de andra i laget i interaktionen. Hon slänger sig in i nya övningar för att prova 

dem. Under intervjun är hon väldigt pratsam och säger också att hon tycker om att prata. 

 

Anna 

Anna är runt 30 år. Hon har en kortare högre utbildning, inom ett ämne hon delvis också 

jobbar med idag. Hon har drömmar om att söka sig till ett annat jobb i framtiden, men är 

nöjd med det jobb hon har idag. Hon har inte så mycket tidigare erfarenhet av att idrotta 

och det var inte heller ett intresse som fanns i familjen under uppväxten. Hon har provat 

på några idrotter, exempelvis bangolf, men inte tyckt att något varit särskilt roligt. 

Annas föräldrar hade under hennes uppväxt jobb som inte kräver högre utbildning, men 

däremot yrkesinriktadutbildning. Anna är intresserad av politik och gillar att diskutera 

det, samt att läsa skönlitteratur.  

   Anna var under träningarna ganska verbal, men använde kroppen ganska försiktigt i 

övningar och provade sig försiktigt fram. Hon är en av de i laget med kortast tid inom 

roller derby. Under intervjun är hon öppenhjärtig och pratar gärna. 

 

Sandra  

Sandra är i 20-års åldern och har en pågående längre utbildning på högskola. Hon har 

stora drömmar om det jobb som hon vill ha efter utbildningen. Hon har inte så mycket 

tidigare erfarenhet av att idrotta, förutom skolidrotten, men hon har sprungit en del 

under uppväxten och också idag. Sandra är intresserad av musik, spela instrument och 

en del politik. Under uppväxten spelade föräldrarna en del racketidrotter och sprang 

också en del. Föräldrarna hade under hennes uppväxt yrken som krävde någon form av 

högre utbildning, inom kultur respektive administration.  
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   Under träningarna var Sandra inte en av de mest verbala och hon var också mer 

tillbakadragen i användandet av sin kropp både i övningar och i interaktionen med de 

andra i laget runt träningen. Sandra är en av de i laget med kortast tid inom roller 

derbyn. I intervjun är hon försiktig, där svaren ofta är korta i relation till övriga 

intervjupersoners.  

 

Noter 
                                                 
1 Sailors (2013, 249) menar att derby wives är ett tecken för systerskapet och bandet mellan spelarna i en 

liga. Ett systerskap som handlar om att ta hand om (både i betydelsen att vara förstående och 

omhändertagande men också att lova att inte tackla någon utan full kraft). Det överensstämmer med 

rollen som den omhändertagande frun, men bryter samtidigt mot att det är en annan lagkamrat och inte en 

man i ett heterosexuellt förhållande som den andra parten (Finley, 2010:375). Det bryter alltså mot de 

traditionella könsrollerna. Rollen fyller också en funktion av ”empowering” (Sailors, 2013:249). 
2 Carlson (2010, 429) använder sig av Connells begrepp emphasized femininity.   
3   Klasstillhörighet operationaliseras i föreliggande studie med hjälp av Skeggs (2000, 128) utgångspunkt 

i utbildning, yrke, yrkesambitioner, förväntningar, föräldrars yrke och fritidssysselsättningar. Där 

sportutövandet både nu och under uppväxten blir viktiga också utifrån Bourdieus (1984) förståelse för 

klassposition och idrottsutövande.  
4 Habitus som begrepp förklaras av Bourdieu (1984, 171) som ”a structured and structuring structure”. 

Det ger en ”smak”, alltså vad en person uppfattar och uppskattar (ibid.). Utifrån detta agerar personen, 

vilket blir till en livsstil. Det blir då också ett system baserat på skillnad, där identiteten definieras utifrån 

vad någon annan grupp inte är (Bourdieu, 1984:172). I likhet med den respektabla femininiteten skapad 

utifrån klasstillhörighet och åtskillnad mellan kvinnor baserat på klasstillhörighet. Tillgång till kapital 

(form och mängd) kan förändras och därigenom förändras också den sociala positionen, där kapitalen 

förkroppsligas (Bourdieu, 1984:171).  
5 På grund av tidsaspekten kunde jag inte erbjuda transkribering av intervjun till intervjupersonerna. Det 

var inte heller någon som efterfrågade det. Jag var dock noga med att fråga i slutet av intervjun om de 

ville tillägga eller ändra något som kommit fram, samt att de kunde kontakta mig om de kom på något 

senare. Jag var samtidigt tydlig med tidsramarna och att det inte fanns så mycket tid innan arbetet med 

uppsatsen var färdigt, med andra ord inte så mycket tid att ändra sig på. Det var ingen som reagerade 

negativt mot det.  
6 Minimum skills är ett teoretiskt och praktiskt prov som måste göras och godkännas innan en spelare får 

bouta enligt WFTDAs regler. Det förklaras ytterligare under empiriavsnittet.  
7 Under de träningar jag observerade valde jag att inte anteckna. Det var ett beslut som togs på grund av 

förutsättningarna, där jag befann mig väldigt nära deltagarna rent fysiskt i hallen. Tiden träningarna 

pågick var inte heller så lång att det krävde anteckningar under observationerna av det skälet. Jag kommer 

inte återge exakta citat från mina observationer, utan mer en uppskattning kring vad som sades och i 

vilket sammanhang och situation. Observationsanteckningarna skrevs ned så snart som möjligt efter 

observationen för att få med så mycket detaljer och nyanser som möjligt. 
8 Jag transkriberade hela intervjuerna i sin helhet, ord för ord. De citat som återges i uppsatsen har jag 

dock korrigerat från talspråk till något mer likt skriftspråk. Det gör det lättare och tydligare att läsa i text 

då talspråk skiljer sig från skriftspråk i form och stil (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011:56). 

Transkriberingen blev också en viktig process i att dels fördjupa mig i vad som verkligen sades under 

intervjun, påbörja en preliminär analys och hitta nya eller förbättrade frågor för nästkommande intervju 

(Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011:54). Det finns därför en progression i hur intervjuerna kom att bli 

och vilka frågor som ställdes.  
9 Intervjuguiden har formats dels utifrån det teoretiska ramverket för att få fokus, men också utifrån de 

antaganden jag haft som jag ville se från informantens perspektiv. Också jämförande frågor utifrån 

tidigare studier från framförallt andra länder än Sverige finns med för att koppla till en kontext, samt den 

aktuella ligan. Intervjuguiden utvecklades också genom observationerna som genomfördes. 
10 De fyra svenska lag som är en del av WFTDA eller WFTDA apprentice program återfinns i 

Stockholm, Göteborg och Malmö (WFTDA, 2014b). Elitserien i Sverige består av sex stycken lag 

(SRDK, 2014).  
 


