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Förord 

Jag vill tacka alla de som ställde upp på mina intervjuer och delade sina upplevelser av att spela roller 

derby och att leva ett roller derby-liv. 

 Det här arbetet har varit långt mer intressant att genomföra än jag först trodde. Någonstans önskar 

jag att jag för alltid fick gräva ner mig i människors känslor och upplevelser. Jag skulle mer än gärna 

fortsätta undersöka den här sporten, om jag inte gör det så hoppas jag att någon annan tar vid. 

 Jag vill tacka Nattis Mörkenstam som startade Stockholm roller derby. Utan det hade den här upp-

satsen inte blivit av. 

 Jag vill tacka Mette Hammarberg för all hjälp och stöd under arbetet. Jag vill i samma mening 

tacka Taylor & Jones för att de har tillräckligt goda och prisvärda korvar så att en student har något att 

muta med. 

 Vidare vill jag tacka alla eldsjälar som lägger ner blod, svett och tårar (bokstavligt talat) på att spela 

och driva den här sporten. 

 Framför allt vill jag tacka mig själv som började med den här sporten och att jag uppenbarligen 

saknar förmågan att ge upp. 

  

Och jag kom ihåg i början när vi hade fresh meat- träning. Då tränade vi först och sen efteråt så trä-

nade A- och B-laget tillsammans och då stod ju vi bredvid, alla freshisar och ba; ’alltså de är ju så jäv-

la coola, shit va duktiga de är, tänk om vi ska bli så där duktiga’. Och alla kom i sina jeansvästar och 

såg så jävla coola och hårda ut, alltså inte hårda att de är otrevliga och taskiga, men det var så jävla 

mycket pondus i alla. Och min bild då var ju att alla går lite mer raka i ryggen för att de spelar roller 

derby. 

Citat; Informant. 

 

 

 

Since 2001, derby has provided a sanctuary for women that don’t always fit in anywhere else. Strong 

women, queer women, tattooed women, athletic women, curvy women, aggressive women....promoting 

athleticism and body positivity, and pushing the conversation on important issues like trans* inclusive 

sports and what it means to be a strong woman. 

Outside of derby, we women are often told to be softer, sweeter, gentler, quieter. To sand off our edges 

and choke back our opinions. But on the track, we are encouraged to take up space, to push our bodies 

to the limit, to listen to them closely and fuel them with as many calories as they need. 

Citat; Mandie Williams.  
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Inledning 

Roller derby är en kontaktsport för kvinnor som utövas på rullskridskor och är en av världens snabbast 

växande sporter. Den har funnits under stora delar av 1900-talet och förändrats över tid. I sin nuvaran-

de form har sporten existerat sedan början av 2000-talet. En förklaring av sportens historik och dess 

nuvarande form följer i ett senare kapitel. 

 Kvinnor har inte alltid haft en självklar plats i idrotten genom historien och 1989 kom den första 

avhandlingen som bearbetade idrott ur ett feministiskt perspektiv. Eva Olofsson menar i sin avhand-

ling att SvFFs (Svenska fotbollsförbundet) då rådande kvinnosyn var att kvinnan är fysiskt underläg-

sen mannen (Olofsson, 1989). Även inom hockey görs fortfarande en distinkt skillnad i exempelvis 

regler då tacklingar inte är tillåtet i damhockeyn (Svenska hockeyförbundet, 2014). När ett antal kvin-

nor i Austin, Texas startade upp vad som kom att bli den allra första roller derby-ligan utmanade de 

den rådande synen på kvinnor inom idrott och många följde deras exempel genom att själva starta 

egna roller derbyföreningar.  

 Föreningslivet är stort i Sverige. Enligt en rapport till regeringen gjord av Ersta Sköndal högskola 

är 85,7  % av svenskarna i ålder 16-84 medlem i en eller flera föreningar, inklusive fackförbund. Av 

dem deltar 40,4 % aktivt i en eller flera föreningar, inklusive fackförbund (Svedberg, von Essen & 

Jegermalm, 2010). Föreningar och organisationer bidrar i stor del till samhällsnyttan genom att driva 

verksamheter av och för människor inom olika områden, till exempel sport, välgörenhet och politik. 

Det ideella engagemanget är generellt sett stabilt över tid, men inom ramen för procentantalet delta-

gande skiftar det mer. I undersökningen av von Essen, Jegermalm & Svedberg ges flera förklaringar 

till vilka grupper som engagemanget växlar mellan och vad som kan ligga bakom. De menar till ex-

empel att män har ett högre deltagande än kvinnor och att svaret ligger i det stora antalet idrottsorgani-

sationer Sverige har. Män är i högre grad engagerade i idrotten då den till stor del är skapad av och för 

män. Männen sitter dessutom i större utsträckning på de mer beslutsfattande positionerna såsom ordfö-

rande och kassör medan kvinnor deltar i det mer perifera arbetet(Essen, Jegermalm, & Svedberg, 

2015). 

 DIY kan ses som en form av ideellt arbete (engelsk förkortning för Do It Yourself, närmare be-

skrivning av begreppet följer längre fram). DIY bygger på att ta makten i sina egna händer och själv 

skapa det en behöver eller vill ha utan hjälp av en sakkunnig. I roller derby sker det dels genom det 

administrativa arbetet i föreningen och de övriga verksamheterna i den. Och dels sker det genom att 

utöva sporten genom att många gånger lära sig skridskoteknik och spelstrategier på egen hand eller 

genom att titta på klipp på internet som andra utövare lagt upp. 

 Att ta makten i sina egna händer och förändra sin rådande situation kan leda till att människor blir 

empowered. Empower är ett engelskt ord som översatt till svenska betyder bemäktiga, att göra det 

möjligt för. Begreppet empowerment har sin grund i 70-talets proteströrelser i USA och betyder 
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egenmakt. (Askheim & Starrin, 2007). 

  

Problemformulering 

Idealen kring hur vi ska se ut har skiftat genom århundradena. Under medeltiden och fram till 1900-

talets början skulle kvinnan ha former som betecknade en fertil kvinna, det vill säga runda magar, 

höfter och stora bröst. Därifrån har idealen bokstavligt talat tunnats ut. Idag ska kvinnor sträva efter att 

vara smala och sexiga. Bilden av den perfekta kvinnokroppen kablas ut i tidningar, tv och sociala me-

dier. Det som inte passar in i idealbilden av hur en kvinna ser ut är ofta kopplat till negativa egenska-

per. Till exempel förknippas övervikt ofta med lathet och dålig impulskontroll medan att vara smal 

förknippas med sundhet och social kompetens. (Frisén, Holmqvist Gattario, & Lunde, 2014) 

 Carita Bengs skriver i sin avhandling Looking Good. A study of gendered body ideals among young 

people om hur kvinnor inte ges samma möjlighet att använda sin kropp till sin fulla kapacitet på sam-

ma sätt som männen och att de dessutom inte blir uppmuntrade till att utveckla olika former av kun-

skaper inom det idrottsliga området (Bengs, 2000). Hon skriver vidare om att den idealiska kroppen 

konstant visas upp i olika medier, som till exempel reklam och filmer och vi mäter oss alltmer efter 

dessa bilder. Kvinnor förväntas dessutom förändra sina kroppar utifrån dessa rådande normer (a.a.).  

 Även inom det idrottsliga området måste kvinnor förhålla sig till olika former av normer och ideal. 

Medan manliga idrottare tillskrivs egenskaper som krigare och hjältar, beskrivs och bedöms kvinnor 

ofta efter utseende istället för sina idrottsliga framgångar. 

 Kulturen inom roller derby upplevs av många som väldigt öppen och tillåtande där alla former av 

personligheter får och uppmuntras till att ta plats. Det finns även en öppen inställning till kroppen, 

dess former och användningsområden, sexualitet och kön. För en förening ansluten till Womens Flat 

Track Derby Association (WFTDA) är det endast de personer som tävlar i sanktionerade matcher som 

behöver följa policyn som rör könstillhörighet. I övrigt är det upp till föreningarna själva att bestämma 

hur de vill spela (WFTDA).  

 Om roller derby kan vara en fristad, en ny arena, för kvinnor att uttrycka sig utanför samhällets 

normer, både vad gäller utseende och idrottsutövande skulle den kunna verka samhällsnyttigt. Är det 

möjligt att roller derby med hjälp av DIY och normbrytande attityd kan stärka dess utövare? Det är ur 

denna fråga uppsatsen vuxit fram och frågeställningarna formulerats.  

 

Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka vad det kan innebära att vara en del i en förening med 

DIY. Vidare är syftet att undersöka om det fysiskt kan påverka utövare att delta och om det kan påver-

ka deltagarnas kroppsuppfattning.  
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Frågeställningar  

Vilken betydelse har deltagande i roller derby för utövarnas kroppsuppfattning? 

Vad kan DIY ha för betydelse för utövarna av roller derby? 

 

Definitioner och förklaringsmodeller 

Empowerment 

Empowerment växte fram som begrepp under 60- och 70-talets USA där de sociala proteströrelserna 

var starka. Termen användes i diskussioner om bland annat aktivism och social mobilisering i socialt 

utsatta bostadsområden. Barbara Salomon var en förgrundsfigur genom hennes arbete i just sådana 

områden. Till en början användes begreppet främst av proteströrelser, inom radikalt socialt arbete och 

av politiker på vänsterkanten. Idag är det ett begrepp som används av politiker inom både höger- och 

vänsterfalangen, läkare, aktivister, lobbyister etc. En del av kritiken riktar sig just mot den breda 

spridningen. Begreppet kan ses som för diffust och det riskerar att urvattnas. Askheim & Starrin skri-

ver att det tillfredsställer allas önskningar  (Askheim & Starrin, 2007). 

 Empowerment kopplas idag även ihop med kvinnorörelsen, självhjälpsorganisationer och grupper 

som anses svaga i samhället, till exempel missbrukare, invandrare och personer som lider av psykisk 

ohälsa. Begreppet empowerment markerar att människor har självbestämmanderätt och används inom 

socialt arbete då det syftar till att stötta människor i utsatta situationer (a.a.). 

 Starrin & Askheim skriver i sin bok Empowerment i teori och praktik att empowerment handlar om 

att stärka en individ eller grupp så att de får kraft att förändra sin egen maktlösa position. De menar att 

makt och maktlöshet är skapta av människan och därmed är förändringsbart. En central punkt är enligt 

dem att skapa medvetenhet hos individen om sambandet mellan den egna livssituationen och yttre 

förhållanden, det ska i sin tur leda till handling. Inom kvinnorörelsen handlade det om att synliggöra 

de förtryckande strukturerna (a.a.). 

 Empowerment handlar i grunden om att tillgodogöra sig makt från sakkunniga och experter till sig 

själv som exempelvis utövare, brukare eller hjälpsökande. Askheim & Starrin beskriver i sin bok hur 

vi vill känna os starka och kraftfulla, att vi vill ha makten att bestämma över våra egna liv. De beskri-

ver att det finns horisontell och vertikal empowerment, det första handlar om att kollektivt skapa ett 

jämställt förhållande mellan deltagare på samma nivå. Vertikal empowerment handlar således om att 

stärka deltagare i förhållande till överordnade maktpositioner (a.a.). 

   

DIY 

Termen DIY är en förkortning och står för Do It Yourself (svensk översättning; Gör Det Själv) och har 

funnits med under större delen av 1900-talet. DIY-kulturen växte, precis som empowerment, starkt 

under 60- och 70-talet i USA och det är en term som ofta förknippas med den alternativa punk- och 
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rockscenen. Det handlar om att istället för att klaga på det som finns faktiskt göra något själv 

(Duncombe, 1997). Duncombe skriver vidare att DIY handlar om att skapa sin egen kultur och inte 

konsumera det någon annan skapat åt dig (a.a.). Men han säger också att det tillhör de privilegierade 

att kritisera konsumtionssamhället, som ju har en historia i arbetarklassens kamp. Och att när en stor 

del av världen inte ens har tillgång till att konsumera kan det verka absurt att kritisera konsumerandet 

(s. 160). 

 DIY handlar om att själv tillgodogöra sig den kunskap en behöver för en viss uppgift och inte låta 

samhället styra det åt en, att göra något själv utifrån ens egna förutsättningar och intressen. Görandet 

står i centrum likaväl som resultatet (Hannerz, Stubbergaard, Holmstedt, Närhi, & Widehammar, 

2013). 

 Inom den alternativa musikscenen används DIY till att exempelvis tillverka fanzines, egentillver-

kade tidningar, för att sprida kunskap och musik. I slutet på 70-talet i England bildades RAR, Rock 

Against Racism, som en motaktion då några av världens största artister uttryckt stöd för främlingsfi-

entlig politik. Tack vare en stor fanskara kunde RAR genom konserter nå en bred publik och sprida sitt 

budskap.  Även fanzines spelade en stor roll i arbetet med att sprida kunskap inom musiken. Tidning-

arna uppmuntrade sina läsare att starta egna band och egna fanzines genom att lära ut hur en gör 

(Moore & Roberts, 2009). 

 Även metalscenen spred sin musik genom DIY. Genom att producera och distribuera sin egen mu-

sik på kassettband kunde banden själva sprida sin musik och hitta nya band att lyssna på. De annonse-

rade i tidningar och brevväxlade med andra metalfans världen över. Ika Johannesson och Jon Jefferson 

Klingberg beskriver i sin bok Blod, eld, död hur hårdrocksfans, när övrig media inte visade eller skrev 

om hårdrock, istället började göra det själva. Banden tillverkade mycket på egen hand, allt från egna 

mikrofoner till pyroteknik (Johannesson & Jefferson Klingberg, 2011). De blev historiska genom att 

lägga grunden för en hel musikgenre som spreds över hela världen. Och de gjorde det genom DIY. 

När skivbolag och media inte tog dem på allvar så var de tvungna att underhålla sitt intresse på egen 

hand. 

 I intervju med N. Mörkenstam (personlig kommunikation 6 oktober, 2015) förklarar hon att DIY 

inom roller derby bland annat visar sig genom att det är spelarna själva som bestämmer utformningen 

och utförandet av sporten.  

  

Dan Werle, redaktör på Manumission sa angående DIY:  

Doing something like a zine, as small as it may be, is very much a refutation. It’s refuting the whole 

pathetic, sit down and be entertained type of environment. This is saying; No, I’m taking things into 

my own hands, I’m not gonna allow someone else to bombard me. I’m going to be the entertainer of 

myself (Duncombe, 1997). 
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Analytisk tolkningsram  

Empowerment kommer att användas som analytisk tolkningsram i uppsatsen. Utifrån att frågeställ-

ningarna rör hur deltagarna påverkas av sitt deltagande i sporten, både på det fysiska och på det menta-

la planet är det en relevant tolkningsram att använda sig av.  

 Empowerment används inom den sociala sektorn för att stärka individer i sin position i förhållande 

till andra aktörer. Det gör det till en intressant vinkling utifrån det perspektiv som DIY tillför utifrån 

sättet att närma sig områden man själv inte behärskar men gör anspråk på att lära sig och bemästra. 

 

Terminologi 

Cis: Så här beskriver RFSL ordet; En person vars juridiska kön, biologiska kön, könsidentitet och 

könsuttryck är linjärt, hänger ihop och alltid har hängt ihop enligt normen. Exempelvis en person som 

föds med penis, ser sig själv som kille och har könet man registrerat som kön i folkbokföringen. Ordet 

rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra. Cis är latin för ”på 

samma sida” (RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter). 

Bootcamp: Träningsläger. 

Derbynamn: Inom roller derby är det kultur att ha ett alias, ett derbynamn. Det är oftast en lek med 

ord och har ofta en tuff eller rolig touch. En del spelare ser det som sitt andra jag, en karaktär de har 

användning av ute på banan, en del ser det som en rolig grej. Namnen är ofta en omskrivning av något 

annat, till exempel She-Lock Holmes, Mount NeveRest, Red E Krueger och Final Cunt Down. Det 

börjar dock bli vanligare att spelare tävlar under sina egna namn. 

Derbyvägg: Ett uttryck för att bränna ut sig eller gå in i väggen. Används om de som bränt ut sig ge-

nom föreningsarbete och/eller derbyträning. 

Gender policy: Anger vilka personer som kan delta i sanktionerade matcher. 

Queer: Så här beskriver RFSL ordet; Ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men i grun-

den är ett ifrågasättande av heteronormen. Många ser sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som 

queer. Queer kan innebära en önskan att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva iden-

tifiera/definiera sig (RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 

rättigheter). 

Sanktionerade matcher: Matcher som godkänts av WFTDA och som påverkar ett lags internationella 

ranking. 

Transperson: Så här beskriver RFSL ordet; Transperson är ett paraplybegrepp. Med transpersoner 

menas oftast personer som genom sina könsuttryck och/eller könsidentiteter avviker från könsnormen. 

Det kan till exempel vara transvestiter, transgenderister, dragkings/ dragqueens, transsexuella, inter-

gender och intersexuella. Begreppet är inte tvingande; det står var och en fritt att definiera sig som 

transperson eller inte. Transpersoner kan uppfatta sig varandes män, kvinnor, både man/och kvinna 

eller neutrala, oberoende av om deras biologiska kön och juridiska kön är manligt eller kvinnligt. 
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Transpersoner kan också välja att inte definiera sitt kön alls. Det finns även olika åsikter om fetischis-

tiska transvestiter bör inkluderas i begreppet eller inte. Att vara transperson har inte något med per-

sonens sexuella läggning att göra. Det hänger istället ihop med personens könsidentitet och könsut-

tryck och hur dessa relateras till personens biologiska kön. Transpersoner kan vara hetero-, homo-, 

bi- eller asexuella eller definiera sin sexuella läggning på annat sätt, precis som vem som helst (RFSL 

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter). 

Whip it: En film med Ellen Page i huvudrollen som handlar om när en ung kvinna upptäcker roller 

derby. 

 

Roller derby1 

Historik 

Roller derby är en kontaktsport för kvinnor som utövas på rullskridskor. Sporten har funnits sedan 

1920-talet, då som ett rullskridskorace. Under 1930-talet i USA anordnade Leo Seltzer ett uthållighets-

lopp, Transcontinental Roller Derby. På den tiden tävlade män och kvinnor tillsammans i lag om två. 

Till en början innehöll roller derby ingen kontakt, det infördes dock ganska snabbt och då i form av 

armbågar, whipping och att slänga motståndarna mot räcket som omringade banan. Dåtidens roller 

derby utövades på en velodrom, en bana med lutning. Så kallad banked track roller derby. Även om 

det fortfarande spelas banked track derby så utövar de flesta idag flat track derby, det betyder att banan 

består av en plan yta, oval till formen (Wikipedia). 

 Sporten har alltid ansetts vara spektakulär och i slutet av 1940-talet började roller derby sändas på 

tv vilket gav ett ökat åskådarantal till matcherna. Under slutspelen sålde de ut Madison Square Garden 

under en vecka. Under 50- och 60-talen nådde sporten sin peak och tittarsiffrorna nådde 15 miljoner 

till antalet. Under 1970-talet ändrade sporten utformning och kom att påminna om wrestling och i 

mitten på årtiondet lades sporten ned på grund av höga omkostnader och att oljekrisen gjorde det svårt 

för spelarna att resa till tävlingar. Från slutet av 1970-talet och fram till slutet av 1990-talet gjordes 

flera försök att återuppliva sporten men utan större framgång (a.a.). 

 Den roller derby vi ser idag började utvecklas under tidigt 2000-tal då Texas roller girls startade 

vad som blev den första ligan i världen (Wikipedia). Dagens roller derby skapades av kvinnor, för 

kvinnor och är en relativt ny sport med en stark kultur av DIY (engelsk förkortning för Do It Your-

self). Med det menas att allt inom roller derby ägs, drivs och arrangeras av spelarna själva (a.a.). 

Utförandet av sporten ser annorlunda ut jämfört med dåtidens roller derby. Banan är platt och inte 

doserad och större vikt läggs vid kontaktdelen. Där tidigare roller derby handlade om racing handlar 

det nu snarare om att hålla kontrollerad fart och ett tätt fysiskt spel. 

                                                      
1
 
1
 Den största delen av informationen kring roller derbys historik och WFTDAs uppbyggnad kommer från Wi-

kipedia och personliga intervjuer. Detta med anledning av att WFTDA inte svarade på de mail jag skickade. 

Wikipedia valdes utifrån att de hade den bästa sammanfattningen av sportens historiska bakgrund. Natalie Mör-

kenstam valdes utifrån att hon har mångårig erfarenhet av att jobba i WFTDAs struktur. 
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 Sporten är organiserad över hela världen genom Womens Flat Track Derby Association (WFTDA) 

vars motto genomsyrar allt arbete; By the skater, for the skater (av åkare, för åkare) (WFTDA ). 

 En utförligare beskrivning av sportens grunder och regler följer i bilagorna. 

 

WFTDA 

Det här avsnittet baseras på en intervju med Natalie Mörkenstam (personlig kommunikation, 6 oktober 

2015) om WFTDAs struktur. Detta för att visa skillnaden mellan roller derby och andra traditionella 

sporter. N. Mörkenstam är grundare till nordens första roller derby-förening och är en av landets mest 

erfarna spelare. Mörkenstam har flera års erfarenhet av arbete inom WFTDA och är en av representan-

terna för sin förening i organisationen. 

 WFTDA är huvudorganisationen till vilken 413 roller derbyföreningar över hela världen är anslut-

na. Av dessa är 84 föreningar så kallade apprentice leagues. Apprentice är det första stadiet som nås 

när en förening ansöker om att få ansluta sig till organisationen. 

 För att anslutas till WFTDA måste en förening uppfylla vissa krav; Föreningen ska demokratiskt 

förvaltas av minst 67 % åkare och minst 51 % av medlemmarna ska utgöras av åkare. En ansluten 

förenig ska även delta i omröstningar, betala medlemsavgift och delta med upp till två spelare i en 

WFTDA-kommitté. En WFTDA-representant är en åkare som valts eller utsetts att representera sin 

medlemsförening. Åkaren kan vara aktiv, skadad eller pensionerad.  

 Varje förening ansluten till WFTDA delas in i en administrativ klass av A, B eller C beroende på 

graden av engagemang (hur ofta de röstar, hur många aktiva representanter de har och vad de gör för 

WFTDA). Föreningarna i de olika klasserna gör enligt följande; 

 

Klass A: Högsta nivån på engagemang, betalar lägst avgift och rösterna räknas högst och föreningen 

har representanter som aktivt arbetar för WFTDA. Exempel på sådant arbete är att godkänna ansök-

ningar från föreningar som vill ansluta sig till WFTDA eller föra statistik från matcher. 

Klass B: Högre avgifter, mindre engagemang men måste fortfarande delta i omröstningar och de har 

en representant. Deras röst är värt att hälften av klass A. 

Klass C: Högst avgifter, liten eller inget engagemang i en kommitté. Deras röst, om de röstar alls, spå-

ras men räknas inte. Föreningar i klass C ingår i rankingsystemet men de är inte berättigade att spela i 

turneringar. Alla apprenticeföreningar tillhör klass C men kan få en högre klass över tiden. 

Om en förening är inaktiv (inte betalar avgifter, inte arbetar, inte deltar i omröstningar) i två kvartal 

faller den en klass automatiskt. 

  När en förening är ansluten till WFTDA är de berättigade att spela sanktionerade matcher, förutom 

de som fortfarande är apprentice. En sanktionerad match definieras som en av WFTDA godkänd 

match mellan två lag. 
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 Om en match ska sanktioneras ska lagen lämna in pappersarbete senast 30 dagar före matchen. Det 

ska till exempel beskriva hur anläggningen är anpassad, att lagen spelar enligt senaste WFTDA-

reglementet och att ett sjukvårdsteam är närvarande. WFTDA ser över pappersarbete gällande sanktio-

nering, kontrollerar att spelarna tillhör rätt lag och sedan godkänner eller nekar begäran. Efter en sank-

tionerad match registreras all statistik av matchfunktionärerna. Det administrativa arbetet sköts av de 

representanter som varje förening bistår WFTDA med. I princip är allt arbete ideellt, enligt 

N.Mörkenstam. är cirka 5 personer i WFTDA anställda med lön.  

 Inom de enskilda föreningarna fungerar det på samma sätt som inom WFTDA. Det är spelarna 

själva som sköter allt föreningsarbete. Det kan vara allt från att agera tränare, hantera laguttagningar, 

matcharrangemang och anordna bootcamps. En skillnad från annan sport är att även på den högsta 

nivån, alltså världseliten, så är det spelarna själva som driver arbetet. 

  

Tidigare forskning 

Forskningen om roller derby är begränsad, i Sverige finns knappt en handfull personer som fördjupat 

sig i sporten. Den forskning som presenteras i den här uppsatsen kring dagens roller derby sträcker sig 

från 2010 och framåt, detta för att använda så aktuell forskning som möjligt. Det gäller även forskning 

rörande kroppsuppfattning. 

 Enligt Downes, Breeze & Griffin är det svårt att koppla roller derby till en subkultur då utövarna 

strävar efter att sporten ska accepteras som en traditionell sport.  Författarna menar även att kulturen 

kring roller derby kan var något flytande och att den är knuten till de specifikt inblandade (Downes, 

Breeze, & Griffin, 2013). 

 ”By the Skaters, for the Skaters” The DIY Ethos of the Roller Derby Revival Travis D. Beaver 

behandlar roller derby ur ett DIY perspektiv. Hon skriver bland annat att utövarna ibland önskade att 

någon fick betalt för att göra föreningsarbetet då det är tidskrävande, dyrt och att den demokratiska 

beslutsprocessen är långsam och frustrerande. Men samtidigt menar hennes informanter att de då istäl-

let skulle få ge upp kontrollen över sin sport. Hon belyser att trots utmaningarna med att skapa en del-

tagarägd sport har utövarna byggt en självständig rörelse genom kollektivt arbete på gräsrotsnivå. 

Hon menar att roller derby, trots att den inte startades för att motverka kvinnors marginalisering inom 

sport, ändå har skapat en rörelse som de själva äger och kontrollerar. Resultatet är att roller derby ut-

gör en arena där kvinnor kan undvika den marginalisering de upplever i andra sportsammanhang 

(Beaver, 2012). 

 John Paul skriver om hur roller derby påverkat kvinnor. Han skriver bland annat om hur empo-

werment tog sig tre olika uttryck; Fysiskt i form av att kvinnor upptäckte muskler och kroppsfunktio-

ner de inte vetat om att de haft, en mer hälsosam kroppsuppfattning i och med att de fokuserade på hur 

kroppen fungerade istället för hur den såg ut och slutligen ett bättre självförtroende som även följde 

med utanför sporten och in på arbetsplatsen och i privatlivet (Paul, 2015).  

 John Paul skriver vidare att roller derby utgör en arena där en mer realistisk kropptyp inte bara är 
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accepterad, utan även nödvändig. Han menar att utövarna, tack vare att de kan fokusera på vad krop-

pen kan prestera istället för hur den ser ut, kan uppleva sina kroppar på ett annat sätt än vad som an-

nars uppmuntras av kulturella normer (a.a.). 

 Huggins & Randell beskriver hur kvinnor ofta möter diskriminering inom sportvärlden och att det 

hindrar många från att delta i sport. De går därmed miste om de fördelar som kommer med att delta i 

olika sporter. Avsaknaden av kvinnliga förbilder inom sportvärlden gör att flickor och kvinnor inte 

kan dra nytta av de positiva effekterna dessa skulle gett. Huggins & Randell hänvisar till en undersök-

ning genomförd av Swiss Academy for Development som visar att när ett antal flickor och pojkar 

ombads lista idrottsförebilder så kunde 61 % av flickorna inte nämna en enda och endast 19 % kunde 

nämna en kvinnlig. Av pojkarna så var det bara 13 % som inte kunde nämna en förebild och ingen 

kunde nämna en kvinnlig. När kvinnor deltar i sport utmanar de rådande samhällsnormerna och gör 

det möjligt för dem att ta andra roller. Genom att ge kvinnor möjlighet att delta i idrottsvärlden kan de 

skapa självkänsla och en känsla för prestationer. Kvinnor i idrotten utmanar de rådande könsnormerna 

och genom att delta kan de gemensamt visa vilken kapacitet de besitter. Huggins & Randell säger att 

kvinnligt deltagande i idrott är ett viktigt verktyg för jämställdhet och kvinnors egenmakt. (Huggins & 

Randell, 2007). 

 Forskning kring människors kroppsuppfattning i samband med idrott visar på att man genom att 

träna fokuserar mer på kroppens funktion än utseendet. Människor som tränar tenderar att vara mer 

nöjda med sin kropp än de som inte gör det. Dock finns forskning som visar att vissa idrottskulturer 

bidrar till negativa kroppsuppfattningar och kan bidra till att objektifiera kroppen. Frisén, Holmqvist 

Gattario & Lunde menar att träning främjar kroppslig kompetens, kroppskännedom och ökar medve-

tenheten kring den egna kroppen (Frisén, Holmqvist Gattario, & Lunde, 2014). 

 Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde tar även upp att det finns olika motiv till varför människor 

väljer att träna, det kan handla om interna eller externa motiv. Interna motiv handlar om vad och hur 

individen själv känner, till exempel om träningen är lustfylld och/eller får en att må bra. Externa motiv 

handlar istället om yttre påverkan, till exempel att möta yttre sociala krav såsom viktnedgång eller 

bekräftelse från andra. De som tränar i huvudsak efter externa motiv får inte lika goda följder som de 

som drivs av sin inre motivation (Frisén, Holmqvist Gattario, & Lunde, 2014). 

 Fredrickson & Roberts menar att kvinnors kroppar är objektifierade genom att andra påtalar krop-

pens utseende vilket i sin tur skapar ett självmedvetande som inte alltid stämmer överens med hur det 

egentligen förhåller sig, endast ett fåtal kan leva upp till den norm som kvinnokroppen förväntas följa. 

Studier visar på att många upplever sig vara överviktiga trots att de inte är det. Forskning visar att 

objektifierande av kroppen kan leda till negativa känslor såsom skam och ångest (Fredrickson & 

Roberts, 1997). Fredrickson & Roberts säger att vara uppslukad av något fysiskt och mentalt utma-

nande kan verka mycket berikande och roligt men att objektifiering kan förhindra kvinnor från att till 

fullo delta i fysiska aktiviteter(a.a.).  



14 
 

Metod och material  

Metod  

I den här uppsatsen används den kvalitativa forskningsintervjun för att öka förståelsen av hur spelarna 

upplever det att vara en del i roller derby. 

 Den kvalitativa forskningsintervjun är en metod som syftar till att utvinna kunskap och förståelse ur 

informanternas synvinkel och uppfattning om världen. Kvale & Brinkman (2014) menar att det är en 

aktiv process där intervjuare och intervjuperson producerar kunskap genom sin relation (a.a.).  I en 

kvalitativ forskningsintervju finns det möjlighet att bredda materialet med hjälp av följdfrågor, eller 

andrafrågor som Kvale (a.a.) beskriver dem. För att ställa följdfrågor krävs bland annat ett aktivt lyss-

nande och kunskap om ämnet för att veta vilken del av informationen som är viktigt att belysa mer. 

Kvale (a.a.) skriver att en bra intervjuare inte följer en exakt intervjuguide utan är känslig för informa-

tion som kan föra intervjun vidare på ett givande sätt. 

  Vidare valdes metoden utifrån möjligheten att ställa följdfrågor kring den information som in-

tervjusvaren ger då det kan ge en större bild och mer kunskap kring informantens upplevelse. Eftersom 

den kvalitativa forskningsintervjun kräver en viss form av erfarenhet kan det vara svårt som ny att helt 

behärska tekniken. Här har förförståelsen, som beskrivs nedan, spelat en viktig roll. 

 Fokus låg på att intervjua enskilda spelare istället för fokusgrupper då det är den egna upplevelsen 

som är av intresse i den här studien, snarare än en grupps gemensamma syn på ett fenomen. Av samma 

anledning valdes enkäter bort då dessa inte ger möjlighet till följdfrågor. Enkäter gör det också enligt 

Bryman (2008) svårare att ställa många frågor och att det är enklare för informanter att inte besvara 

alla frågor. En annan nackdel är att det ofta är ett stort bortfall av informanter i en enkät. Dock har 

enkäter fördelen att informanter oftare delar information av känslig karaktär än i en intervju. Det kan 

med fördel användas om eller när en djupare studie i ämnet ska avhandlas. 

 Vid ett annat syfte eller om vid en undersökning av ett mer avgränsat område eller tema skulle 

fokusgrupper vara mer passande. Enligt Alan Bryman (a.a.) används den metoden med fördel på just 

avgränsade områden eller specifika teman. Det finns också en risk vid fokusgruppsintervjuer att in-

formation av känslig karaktär eller kritik inte kommer fram.  

 De flesta av intervjuerna har skett över telefon då informanterna bor i andra delar av landet. I de 

fall då informanten befann sig i samma stad som intervjuaren skedde intervjun i ett fysiskt möte. 

 Det insamlade materialet bygger på intervjuer med 17 stycken spelare från olika föreningar. Före-

ningarna är spridda från norra till södra Sverige. Spelarna har spelat roller derby olika länge, allt från 

sex månader till sju år. De flesta frågor är öppna och därefter har följdfrågor ställts där det behövts en 

djupare förståelse eller mer matnyttig information. 
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Etik 

Jag är själv utövare av sporten och har en roll i Sverige som en del av det nationella nätverket som 

bland annat jobbat fram strukturen för ett nationellt seriespel. Det kan ge mig fördelar i sökandet efter 

intervjupersoner då jag har många olika kanaler att använda mig av. Min förförståelse kan även hjälpa 

till när jag skapar frågor och söker information. 

 Jag känner några av intervjupersonerna personligen, eller åtminstone känner vi till varandra och har 

pratats vid eller haft annan form av kontakt och vi kan även komma att ha kontakt efter att studien är 

avslutad. Därför behöver jag vara tydlig med vad jag ska använda informationen till och hur jag kom-

mer hantera intervjuunderlaget. Jag behöver också tänka igenom vad det kan innebära för mig person-

ligen att få ta del av andra människors historier och hur jag ska förhålla mig till det efter att studien är 

avklarad.  

 Det är en speciell situation att intervjua personer som är bekanta i olika utsträckning. Det kan på-

verka intervjusituationen och hanteringen av materialet. Huruvida informanterna har påverkats av att 

ha en relation till intervjuaren är svårt att svara på, dock är bedömningen gjord att de svarat ärligt på 

frågorna. Frågeställningen fokuserar på individers upplevelse av ett fenomen och bedöms inte vara av 

sådan karaktär att en eventuell relation till intervjuaren gör stor skillnad. Vidare har informanterna 

själva anmält intresse av att delta i studien och antas därför ha tänkt igenom vad det kan innebära, de 

har också tagit del av informationen som presenterats och därefter accepterat sitt deltagande. De har 

haft möjlighet att avbryta om de har velat.  

  Någonstans uppstår en fråga hos mig om varför det är viktigt att forska om just det här området, 

och varför just jag ska göra det. Vilket mandat har jag att tolka och analysera mina med- och motspela-

re? Dessa frågor är de svåraste att besvara. Jag är dock av uppfattningen av att det definitivt är ett 

ämne som är av intresse. Dels för att det inte finns särskilt mycket skrivet om det här i Sverige. Men 

framför allt för att det har inslag av någonting som ser ut att vara annorlunda i jämförande med andra 

mer traditionella sportgrupperingar, åtminstone i initialfasen. Det är svårt att veta hur intressant jag 

hade funnit ämnet om jag själv inte varit en utövare men eftersom jag nu är det så tar jag mig an det 

här området delvis för att jag helt enkelt har chansen. Det är dumt att låta ett sådant här gyllene tillfälle 

slinka en ur händerna. Mitt eget deltagande ger mig en insikt i roller derbyns kultur, vilken kan ta tid 

att förstå sig på eller sätta sig in i för utomstående. 

 Det finns fyra allmänna huvudkrav vid forskning som Vetenskapsrådet tagit fram. Informations-

kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

 Informanterna har informerats om att de är anonyma och att eventuell känslig information kommer 

att skrivas om. Intervjupersonerna hade möjlighet att avbryta intervjun om och när de ville. Informa-

tionen som delgavs beskrev också om syftet med studien och vad det insamlade materialet skulle an-

vändas till. Intervjumaterialet har behandlats på så sätt att den enskilde informanten inte kan identifie-

ras av utomstående personer. Vid de fall där informanten lämnat information av känslig karaktär har 

det vägts mot konfidentialitetskravet och ej redovisats om det bedömts att identiteten kan röjas. 
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Förförståelse 

Jag har spelat roller derby i 4 år och är fortfarande en aktiv spelare. Jag är min egen förenings repre-

sentant i det nationella nätverket och jag sitter även i Skridskoförbundets styrelse. Det här ger mig en 

stor inblick i sporten och kulturen som omringar den och som till viss del är en dragningskraft för 

många. Det var genom mitt eget deltagande i sporten som idén till uppsatsen föddes, då även jag upp-

levt delar av den förändring som informanterna pratar om. 

  Enligt Patel & Davidson (2011) är det en fördel med förförståelse i en kvalitativ intervju då det 

är enklare att förbereda sig genom att ta till sig tidigare forskning. Patel & Davidson (a.a.) pratar också 

om att ”go native”. Det innebär att en intervjuare använder samma typ av exempelvis språkbruk eller 

gester som informanten. Det kan finnas många fördelar med att ”go native”, exempelvis kan det under-

lätta när en ska skapa förtroende i en intervjusituation. Även om Patel & Davidson beskriver förförstå-

else som något en forskare kan ha fördel av finns det fallgropar. En risk med att exempelvis ’go nati-

ve’ är att viss information som informanterna ger ses som självklar och därmed resultera i att en del 

följdfrågor inte ställs. Detta har jag försökt avhjälpa genom att dels ställa öppna frågor där informan-

terna svarar utifrån sina egna upplevelser. Handledningen har varit till stor hjälp då handledaren inte 

varit insatt i själva forskningsämnet och därför ställt värdefulla frågor. Då jag själv är utövare av spor-

ten och har tillgång till ett stort kontaktnät har det underlättat när jag sökt både tidigare forskning och 

informanter. 

 

Reliabilitet och validitet  

Hur pass tillförlitlig intervjuaren är i sin roll, hur hen förhåller sig till ledande frågor under intervjuns 

gång men även hur tillförlitliga informanterna är i sina svar, om de till exempel ändrar sina svar under 

intervjun eller svarar annorlunda med en annan intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 Eftersom jag genom mitt deltagande i sporten känner informanterna i viss mån kan det ha påverkat 

deras beslut att vara med men kanske även ett beslut om att inte delta i studien. Jag för ett vidare reso-

nemang om det i etikkapitlet. Vidare kan det ha påverkat hur informanterna svarar på frågorna och hur 

mycket alternativt lite de berättar. Att vara ett bekant ansikte för informanterna kan ha både negativa 

och positiva följder för uppsatsen beroende på vad relationen grundar sig på och hur jämställd den är. 

En fördel med att vara ett bekant ansikte kan vara att informanterna fördjupar sina svar och berättar 

mer om sina upplevelser i och med en gemensam förståelse för ämnet. Det kan å andra sidan göra att 

informanterna svarar mindre utförligt om relationen inte är friktionsfri. Jag gjorde dock bedömningen 

att intervjuguiden innehöll frågor av ofarlig karaktär och att informanterna inte var tvungna att ta ställ-

ning för eller emot något utan dela med sig av sina upplevelser. 

 Det finns alltid en risk att de som väljer att delta i en undersökning är de som vill framföra en spe-

cifik bild av ett område. Det i sin tur kan utelämna de som har en annan bild att ge. I informationen till 

informanterna gjordes det tydligt att undersökningen skulle komma att ta både negativa och positiva 

effekter i beaktning. 
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 Giltigheten, eller validiteten beror på hur korrekt en slutsats är i förhållande till sitt antagande. Allt-

så om en undersöker vad en påstår att en undersöker (a.a.). Utifrån de frågeställningar som uppsatsen 

har är intervjuguiden skapad därefter. Att det är samma intervjuare genom studien höjer validiteten. 

 Reliabilitet handlar om huruvida resultatet från studien är tillförlitligt och om det går att framställa 

av andra forskare vid ett annat tillfälle. Skulle till exempel informanterna svara annorlunda med en 

annan intervjuare eller ändrar de sina svar under intervjun (a.a.). I studien har bedömningen gjorts att 

informanterna vet vad de pratar om när de berättar om sin syn på sporten och sig själva utifrån det 

perspektivet. Intervjuguiden och följdfrågorna skulle förmodligen vara annorlunda med en annan fors-

kare och därmed skulle även svaren vara annorlunda. 

 Informanterna lämnade en förhållandevis positiv bild av sitt deltagande i roller derby varpå resulta-

ten visar på just detta. För att få en så bred bild som möjligt av de enskilda individernas upplevelse av 

sitt deltagande var frågorna i intervjuguiden öppna. Följdfrågorna fokuserade därför på att nyansera 

den breda bilden. Då resultaten ändå till största delen är positiv kommer tidigare forskning användas 

för att kunna ställa informationen i perspektiv. Syftet med uppsatsen är att undersöka deltagares egna 

upplevelser av ett specifikt fenomen vilket förhoppningsvis leder till ökad kunskap oavsett om svaren 

är positiva eller negativa. Ett sätt att komma närmare olika former av negativa upplevelser kan vara att 

inkludera spelare som slutat spela. Ytterligare ett sätt att få tillgång till den typen av information är att 

vara tydlig i sin efterfrågan att alla åsikter är av intresse, inte bara de positiva.  

Urval 

För att nå ut till så många som möjligt gick en förfrågan ut till den kanal som de flesta inom roller 

derby använder sig av, Facebookgruppen Roller derby – Diskussion. När uppsatsen påbörjades VT 

2014 och jag ställde frågan var 743 personer medlemmar. Idag HT 2015, när uppsatsen slutförs, upp-

går den siffran till 1180 personer. Det innefattar inte bara spelare utan även domare och funktionärer. 

Även Svenska skridskoförbundet finns representerat där. 

 I förfrågan efterlystes spelare, 26 spelare ville ställa upp. Alla dessa fick ett email med en skriftlig 

förfrågan innehållande grundläggande information om min uppsats och vad ett deltagande kan innebä-

ra. De ombads svara ja eller nej, detta upprepades innan intervjuerna genomfördes. 19 stycken av de 

tillfrågade svarade ja, 2 svarade för sent, 5 svarade inte alls. Av de 19 blev 3 avbokade på grund av 

sjukdom. 16 intervjuer genomfördes, varav 12 på telefon. 7 av informanterna är medlemmar i min 

egen förening. 

 Ingen urskiljning gjordes i hur länge de spelat roller derby, spridningen sträcker sig från 6 månader 

till 7 år. Den geografiska spridningen skedde naturligt genom att de intresserade kom från olika delar 

av Sverige. En större geografisk spännvidd minskar också risken för att svaren kommer att likna var-

andra för mycket. Som Downes, Breeze & Griffin (2013) skriver om i sin artikel om att olika gruppe-

ringar inom roller derby kan skapa egna kulturer där den befinner sig. Här hade möjligtvis en korriger-

ing behövts om spridningen inte varit så stor. 
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 Eftersom roller derby fortfarande är en relativt liten sport i Sverige där många av medlemmarna 

känner varandra, eller åtminstone känner till varandra, medförde detta att jag har någon form av rela-

tion till större delen av informanterna, jag har personligen träffat alla utom en. De informanter som 

ingår i min egen förening har jag till viss del daglig kontakt med. Jag är spelare, tränare och var vid 

intervjutillfället ordförande i min förening. 

 Att jag har någon form av relation till de flesta informanter kan påverka hur de väljer att svara på 

frågorna. Det kan vara lättare att berätta för någon en har relation till, det kan å andra sidan göra att en 

berättar något en inte skulle sagt till en okänd. Detta har jag försökt avhjälpa genom en intervjuguide 

med öppna frågor och att informanterna kommer att vara anonyma. Information av känslig karaktär 

där en informant inte är säkrad anonymitet kommer inte att redovisas. De öppna frågorna har också 

gjorts med syfte att uppnå så lite bias som möjligt. Öppna frågor ger möjlighet till följdfrågor som kan 

riktas vid behov. Det är alltid av intresse att få ett så brett spektrum av information som möjligt. 

 

Avgränsning 

Fokus i undersökningen gäller endast aktiva spelare boende i Sverige på grund av uppsatsens storlek. 

Före detta spelare, domare och funktionärer har valts bort. Kontaktdelen ingår inte i deras uppgifter 

och uppsatsen har ett så pass stort fokus på själva utförandet av sporten att ett inkluderande av domare 

och funktionärer inte skulle göra dem rättvisa. 

 Uppsatsen fokuserar inte kring definitionen på kön, framför allt för att jag helst skulle se att den 

aspekten undersöks i en egen uppsats. 

 

Genomförande 

Intervjuerna skedde som tidigare beskrivits mestadels över telefon på inbokade tider. Intervjuguiden 

innehöll 13 frågor rörande sporten, kulturen och DIY och informantens upplevelse av att vara en del 

av ett sådant sammanhang. 

 Intervjuerna tog ca 20-30 minuter att genomföra. Informationen från telefonintervjuerna skrevs ner, 

det gjorde att informationen redan från början blev uppdelat i kortare meningar och stödord och därför 

lättare att koda. Att skriva stödord gjorde det också lättare att följa med i samtalet och ställa följdfrå-

gor i och med att fokuset låg på informanten istället för skrivandet. 

 Anledningen till att telefonintervjuerna skrevs ner och inte spelades in var att inspelningsfunktio-

nen upphörde att fungera. Tidspressen gjorde att jag fattade beslutet att skriva ner svaren på det ovan 

beskrivna sättet. 

 Dock är det lätt att missa att skriva ner delar av ett samtal, därför ombads informanterna att upprepa 

information som hördes otydligt eller om meningarna var långa och svåra att hinna med att skriva. 

Informanterna fick information innan intervjun att de kunde bli ombedda att upprepa informationen. 

 De intervjuer som genomfördes ansikte mot ansikte spelades in på diktafon, dessa transkriberades 
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sedan. Processen med de intervjuerna gjordes så lika telefonintervjuerna som möjligt. Ord som; ba, typ 

och liksom skrevs inte ner. 

 Därefter har materialet har analyserats och kodats i en tabell där svaren kondenseras till kategorier 

som kan kopplas till frågeställningarna och teorin (Graneheim & Lundman, 2003). Exempel på mallen 

återfinns i bilaga 3. Materialet har även körts i NVivo 11 för att få fram citat på ett enkelt sätt som 

också har kunnat generaliseras. 

 De intervjuer som genomfördes på telefon var enkla att processa då de redan var nerkortade. Inter-

vjuerna som spelades in tog längre tid att processa men gav å andra sidan något mer kött på benen än 

telefonintervjuerna, trots det var skillnaden i information marginell. Det är dock bättre att ha mer ma-

terial att utgå ifrån än att ligga precis på gränsen. Det bästa utgångsläget hade varit om alla intervjuer 

kunnat spelas in. 

 Avsnittet som beskriver WFTDAs struktur baseras på en intervju med grundaren av nordens första 

roller derbyförening. WFTDA kontaktades i avseende att få strukturen beskriven, men då organisatio-

nen inte svarade togs beslutet att intervjua Natalie Mörkenstam. I egenskap av grundare av nordens 

första roller derbyförening och med mångårig erfarenhet av att arbeta med WFTDA är hon en tillförlit-

lig källa. 

  

Redovisning 

Resultatet utgörs av informanternas svar på intervjuguidens frågor. Resultaten har visat på fler infalls-

vinklar än vad frågeställningen ger utrymme för . De som inte besvarar uppsatsens frågeställningar 

redovisas inte, de tas upp som förslag på vidare forskning.  

 Resultatet redovisas utifrån de två kategorier som togs fram under bearbetningen. Svaren från fråga 

3 redovisas inte då den användes för att säkerställa spridningen på antal år som informanterna utövat 

sporten och svaren påverkar inte analysen. Två av informanterna har lämnat information av känslig 

karaktär samt att det utöver det skulle kunna gå att identifiera informanten, dessa svar har av den an-

ledningen inte redovisats. 

 Resultaten och analysen bakas samman i en sammanhållen text som varvas med citat från infor-

manterna. Citaten i analysen är till för att skapa en bild av informanterna och deras upplevelse av rol-

ler derby. 

 Eftersom två av frågorna konkret ställdes om DIY innehåller därför resultatet alla 16 informanter. 

Texten kan upplevas något styltig i och med det men det är viktigt att informationen kommer med 

oavsett. 

 Uppsatsen avslutas med diskussion, slutsats och förslag på vidare forskning inom området. 
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Resultat och analys  

I det här avsnittet redovisas det resultat som kodats fram ur intervjumaterialet. Två kategorier som 

kopplar till frågeställningen har valts ut; Kroppsuppfattning och DIY.  

 

Resultat och analys; Kroppsuppfattning 

Under intervjuerna framgår ett tydligt mönster då de flesta av informanterna berättar att de ändrat sin 

syn på sin egen kropp. Av de 16 intervjuerna är det 11 stycken som berättar att de upplever en föränd-

rar kroppsuppfattning. Den förändringen upplever de som positiv då de gått från att se sig själva som 

objekt till att nu se sig som subjekt. En informant säger att den upplever sig som lycklig. Flera menar 

att det även gör dem modigare, mindre obrydda och att de har slutat fundera på vad andra människor 

tycker om dem. Några av dem berättar att de tycker att det är skönt att kunna utmana normerna kring 

hur en kvinnlig kropp ska se ut och vad den ska användas till. Av de 11 som pratar om den fysiska 

förändringen är det en som säger att sporten inte passar alla kroppar utifrån att det är en sport som 

kräver att utövaren tål att ta stryk.  

Jag är mer självsäker, vågar ta för mig, behöver inte vara till lags, jag behöver inte 

lukta gott. Som ett uppvaknande, jag hade missat det i min uppväxt. 

 4 av informanterna menar att de tidigare upplevt det som jobbigt att följa den norm som samhället 

skapat och att de nu har mer energi över när de inte behöver fokusera på sitt utseende. Under tonårsti-

den förändras våra kroppar och könsrollerna förstärks, det gäller att vara kvinna och man på rätt sätt. 

Den kvinnliga normen är att vara smal och sexig medan den manliga normen har mer frihet att vara 

stark och muskulös. Om en faller utanför dessa ramar kan det leda till att en får negativ kroppsuppfatt-

ning vilket i sin tur kan leda till en dålig självkänsla (Frisén, Holmqvist Gattario, & Lunde, 2014). I 

media kan det vara större fokus på kvinnliga idrottares utseende än på deras prestation, och när det 

skrivs om träning ligger fokus på att vara smal istället för stark. Även i vuxen ålder ska den kvinnliga 

kroppen behaga istället för att användas. Enligt Frisén, Gattario och Lunde (2014)  kan det dels ha att 

göra med att informanterna genom att använda sina kroppar får en känsla av att vara mer vältränade, 

dels att de genom träning får en större tilltro till sitt fysiska kunnande. De skriver även att idrott kan 

hjälpa kvinnor att motarbeta objektifiering.  

 Många kvinnor som börjar med roller derby har aldrig tidigare idrottat och det kan tyckas vara lite 

speciellt att i vuxen ålder välja en så pass spektakulär sport med inslag av fullkontakt. Informanterna 

svarar uteslutande tre saker om varför de valde att börja; Det verkade tufft, till och med brutalt, coola 

brudar och att det verkade roligt. Fem av dem hade sett filmen Whip it med Drew Barrymore och El-

len Page i huvudrollerna och den upplevelsen fick dem att börja söka efter roller derby i Sverige. Spor-

ten har enligt informanterna ett subkulturellt inslag och det har därför tilltalat dem. De spelare som 



21 
 

syns utåt blir förebilder och de visar upp ett normbrytande ideal och kan locka målgrupper som kanske 

inte söker sig till de traditionella sporterna. Huggins och Randell (2007) skriver att det finns många 

manliga förebilder inom idrotten världen över men få kvinnliga förebilder får samma utrymme. Det 

leder till att unga kvinnor inte kan dra nytta av de kvinnliga förebilderna för att börja utöva en sport 

som kan berika dem. Men de skriver också att de kvinnliga förebilder som finns uppmuntrar andra 

yngre flickor att delta och därigenom få möjlighet att träna på ledarskap. Detta ledarskap menar de 

leder till empowerment genom att de får självkänsla och kunskap om ledarskap och team work. 

  Några tilltalades av att den innehöll inslag av subkultur och att det var något annat än de redan 

etablerade sporterna. När Askheim & Starrin beskriver empowerment är det precis det de menar; Ge-

nom att stärka en individ genom en aktivitet, i det här fallet idrott, får den kraft att själv påverka sin 

egen situation (Askheim & Starrin, 2007). Det kan handla om att till exempel våga ta mer utrymme på 

sin arbetsplats, vilket flera av informanterna beskriver att de börjat göra. 

 Jag har ett lag som litar på mig, uppskattar mig, förväntar sig något av mig. Jag stöt-

tar dem, de stöttar mig. Gemenskapen. 

 Det är flera av informanterna som berättar att de ser roller derby som en frizon. En arena där de 

som kvinnor får delta utan att bli sedda som just kvinnor, att de får utrymme att växa i sin personlighet 

utan att ifrågasättas utifrån sitt kön och att de har möjlighet att få använda sin kropp och känna sig 

starka och kompetenta. De menar att attityden inom roller derby många gånger är peppande, välkom-

nande och vänskaplig samt att det skapar en miljö där det är ok att prova nya saker. En informant säger 

att det är utvecklande på ett personligt plan att vara i en icke normativ miljö då det är lätt att komma i 

kontakt med människor man annars inte kommer i kontakt med. Två andra säger att de tycker att det är 

roligt att träna och att det är en bra motivation till att göra även andra saker än att träna. En av dessa 

säger vidare att träning är ett bra sätt att skapa nya sociala kontakter.  

 Tre av deltagarna säger att de känner sig starka, tuffa och kapabla och att de tar mer plats nu än 

innan de började med roller derby. En annan säger att den använder sig av den känslan även utanför 

idrotten och blivit mindre ytlig. Tre av deltagarna berättar om att de fått mycket stöd under jobbiga 

perioder i livet genom sitt deltagande i sporten och föreningslivet. Askhem & Starrin (2007) beskriver 

att vi genom att delta i sammanhang där vi kommer till vår rätt ger oss självtillit och handlingskraft. 

 Sammanfattningsvis visar resultaten på att alla informanter genomgått någon form av förändring i 

sitt sätt att tänka på dels sin egen kropp men även kroppar generellt. De menar att de utmanas både 

fysiskt och mentalt av att delta i sporten och att det hjälpt dem att få en mer nyanserad bild av männi-

skokroppen och dess användningsområden. De har genom gemenskapen och stödet från lagkamraterna 

vågat testa och utmana gränser och på det sättet blivit starkare både fysiskt och mentalt. Som ett resul-

tat av detta har flera av dem även vågat ta mer plats utanför själva idrotten. 
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Resultat och analys; DIY 

Utifrån resultaten i intervjuerna går det att utläsa att även DIY har påverkat informanterna. Flera av 

dem pratar om DIY som ett sätt att själv ta sig rätten över att bestämma, att göra självständiga val och 

fatta beslut tillsammans med laget. En av informanterna säger att arbetet med DIY har gjort henne till 

en självständig kvinna. En annan säger att sättet att ta sig an olika arbetsuppgifter utan att från början 

veta något om det har stärkt henne. Några av dem säger att det handlar om att ”smutsa ner händerna” 

och skapa sin egen arena, ta plats där det inte redan finns. Att kunna ha en möjlighet att påverka sin 

egen situation är viktigt i empowerment och när en informant förklarar att hon känner meningsfullhet 

och delaktighet är det ett tecken på att det hänt.   

 En informant sammanfattar DIY med ett antal ord; Solidaritet, nyfikenhet, kreativitet, självförtro-

ende. Den informanten säger också att om det inte finns en lösning så hittar den på en egen. Lusten att 

skapa tillsammans med andra leder enligt informanterna till tillit och solidaritet. Det finns likheter med 

Riot Grrrls-rörelsen som på 1990-talet tog sig an punkscenen i USA med en blandning av punk och 

feminism. Genom att själva producera, distribuera och göra reklam spred de sin musik och kunde be-

hålla sin självständighet istället för att hamna i händerna på stora skivbolag. Även på 1970-talet finns 

exempel på kvinnor som drivit egna skivbolag oberoende av de större och starkare bolagen (Moore & 

Roberts, 2009).  

Nu skapar jag för att jag vill förändra. Jag tar mig den rätten. 

 Förmågan att göra medvetna val och den kontext en befinner sig i är viktigt för att en ska kunna bli 

empowered, eller känna egenmakt.(Alsop, Bertelsen, & Holland, 2006) Att informanterna själva tar 

makten över sin egen framgång och sitt eget tillgodogörande av kunskap är vad själva innebörden av 

empowerment handlar om. För att kunna utöva sin sport måste spelarna själva se till att det händer.  

Fem av informanterna säger att de lärt sig att skapa något själva och att de inte ser bristande resurser 

som ett hinder. Två andra informanter säger att DIY handlar om att se möjligheter och att ta ansvar 

gentemot sina föreningskamrater. Precis som när punk- och metalscenen fick lov att själva producera 

och distribuera sin musik, måste spelarna inom roller derby göra arbetet. Det är de som har kunskapen 

om sporten och det är de som vet vad de vill ha och hur de vill ha det. Tillsammans med sina lagkam-

rater utforskar och arbetar spelarna inom kompetensområden de inte alltid känner till och enligt infor-

manterna har det lett till att de känner sig stärkta och att de får vara med och skapa sitt eget intresse ger 

dem en känsla av ägande. Enligt Huggins & Randell teori kring empowerment och idrott så gör det här 

deltagarna bättre rustade att möta samhällets normer som förtrycker kvinnor. 

 Det är ganska skönt, det är vi som är spelare och  officials som vet vad vi vill ha och hur vi vill 

 göra det. Att vi får bestämma så att det blir bra, det är inte nån annan som inte vet någonting som 

 ska bestämma. Och att alla får vara med och bestämma, det är inte bara den som har vart med 

 längst eller den som är smartast 
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 Två av informanterna säger att risken med DIY är att ansvaret landar på några få personer och att 

det är de personer som redan är ansvarsfulla. De säger också att DIY kan göra att ansvarsfulla personer 

jobbar för hårt och bränner ut sig. En annan informant säger något som pekar i den riktningen, att DIY 

lockar personer som är passionerade. Då DIY innebär att deltagarna själva utför allt arbete kan det 

vara så att det är de redan engagerade personerna som väljer att delta i sporten. Vilka som deltar i 

sporten färgar den naturligtvis och  

Det bara är så att man måste göra det själv, antingen struntar jag i det eller så fixar jag det. Det skul-

le vara annorlunda om någon annan gjorde det åt oss, själen är att alla är involverade. Det drar till 

sig människor som är passionerade. 

 

 Tre av informanterna säger att roller derby skulle se annorlunda ut om det inte var drivet genom 

DIY. De menar att utövarna skulle förlora sin känsla av ägarskap och delaktighet som ju är den grund 

varpå sporten vilar. En av dem säger även att sporten då skulle vara mer av en klassfråga. Den andra 

säger att anledningen till att DIY används är för att ingen skulle ha råd annars.  

 Sammanfattningsvis pekar resultaten på att DIY kan verka stärkande på deltagarna. De menar att 

de genom att ta ansvar gentemot sina lagkamrater och sin förening lär sig nya saker och att det ger en 

slags meningsfullhet. Även här verkar gemenskapen påverka deltagarna i en positiv riktning. 

 

Slutsats 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur roller derby kan påverka deltagarnas kropps-

uppfattning och hur DIY kan kopplas till empowerment.  

 Det här sättet att delta i en sport har uppenbarligen haft en positiv påverkan på deltagarna. Då en 

hel del forskning pekar på att unga flickor gynnas av att delta i sport råder det ingen tvekan om att 

roller derby är en arena där de kan få möjlighet att växa på många olika plan. 

 Den fysiska delen av sporten har gett informanterna en ny kroppsuppfattning och en styrka i att inte 

längre vara ett objekt till för andras beskådan. Men det är föreningsarbetet som ger dem erfarenheter 

de kan ha nytta av utanför sporten, i arbetssammanhang till exempel. John Paul beskriver det här i sin 

artikel, att den fysiska förändringen ger empowerment i och med att individen kan fokusera på vad 

kroppen ska prestera istället för hur den ser ut. Sporten hjälper dem att uppleva sin kropp på andra sätt 

än vad samhällets normer har att erbjuda. 

Att planera och hålla träningar eller arrangera matcher kan ge spelarna kunskaper inom många olika 

områden till exempel samordning, rekrytering och/eller ledarskap. Omvänt kan de använda sina tidiga-

re kunskaper till nytta för sporten och föreningen. När Beaver redogör för hur kvinnor genom att delta 

i roller derby undviker att marginaliseras är det det här hon menar. Även om deltagarna kan önska att 

någon annan skötte det tidskrävande föreningsarbetet har ändå känslan av ägandeskap en positiv på-
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verkan på deltagarna. Som en informant beskriver det så får hon en känsla av meningsfullhet och del-

aktighet genom att kunna hjälpa till och vara till nytta för föreningen och sina föreningskamrater. 

 Empowerment i socialt arbete handlar mycket om att individer ska stärkas i att ta sig ur en margi-

naliserad och förtryckt position. Om DIY kan verka för att deltagarna blir empowered kan det vara av 

ett större intresse att titta närmare på roller derby och fördjupa kunskapen mer kring vad det kan inne-

bära och om det går att översätta till andra arenor, såsom behandling eller personlig coachning. . När 

människor med liknande intresse och/eller bakgrund går samman för att driva en fråga eller en verk-

samhet skapas empowerment. Det intressanta blir för den professionella att arbeta fram kärnan i det 

och plocka in det i sitt eget arbete. Då idrott kan verka positivt för idrottsutövare kan det vara intres-

sant att ta reda på vilka delar i idrotten som stärker deltagarna och hur den kunskapen kan användas till 

förmån för ett socialt arbete. Det är av intresse för socialt arbete att utöka kunskapen om de grupper i 

samhället som är i utanförskap och hur man kan göra för att inkludera dem. 

 Det är intressant när en informant lyfter frågan kring identitet, vem en blir om en slutar med spor-

ten. Är det spelarna som skapar sporten eller sporten som skapar spelarna? Resultaten gör tydligt att 

allt finns inom oss och att roller derbyn utgör en arena där deltagarna kan, får och uppmuntras till att 

växa och bidra. Det är utövarna som berikar sporten med sin kunskap och när de väl lämnar den gör de 

det rikare på nya kunskaper och erfarenheter. Det pekar även Beaver (2012) på i sin artikel, att det är 

deltagarna själva som skapar den plattform och arena de själva behöver. Det är DIY i sin ursprungliga 

form. 

 Svårigheten som jag ser det ligger i att bevara kulturen inom roller derby. Sporten växer och blir 

alltmer tävlingsinriktad. En nackdel med att sporten växer kan vara att tävlingsinriktningen leder till 

ett ökat elitistiskt förhållningssätt och vad händer då med gemenskapen och det öppna klimatet? En 

fördel med att sporten blir större och tar sig in på tävlingsarenorna är att antalet förebilder utåt växer 

och gör det möjligt för andra att upptäcka sporten och ta del av den, något som enligt Huggins & Ran-

dell (2007) saknas inom traditionell sport.  

 Förhoppningsvis har kunskapen utökats kring vad roller derby i allmänhet och en inkluderande 

atmosfär i synnerhet kan bidra till. Människors vilja att påverka sin egen utveckling och sin egen om-

givning tillsammans med förmågan att samarbeta kan göra underverk. 

  

Diskussion  

Att utöva en sport som roller derby verkar påverka deltagaren, både fysiskt och mentalt.  De flesta jag 

intervjuat nämner att kvinnodominansen gör det enklare för dem att känna sig trygga i den miljön som 

det skapar och att det gör det enklare att våga testa sina gränser även när något känns jobbigt. Gemen-

skap med lagkamrater är också något som informanterna pratar om, att det motiverar dem att gå till 

träningar och att engagera sig i sin förening. Att ha en grupp människor omkring sig som delar samma 

passion och i många fall även upplevelser av hur det är att vara utsatt för olika former av strukturella 
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förtryck, som till exempel att vara kvinna eller transperson, kan vara väldigt befriande och lärorikt. 

Roller derby kan vara den frizonen som flera informanter beskriver. Men det kommer inte gratis. Ett 

öppet klimat är inte något som existerar av sig själv, utan det måste hela tiden ligga i fokus och vara 

öppet för diskussion. Om utövarna vill behålla det vill säga.  

 Det öppna klimatet verkar ha en inverkan på att deltagarna gärna engagerar sig i sin förening och 

att de både genom det och genom utövandet av sporten faktiskt känner sig stärkta på ett mentalt plan. 

Enligt informanterna ger det dem även styrka utanför föreningen, till exempel i deras arbeten. Men i 

en förlängning kan vi även se att det kan påverka en deltagare att bli frisk från en långvarig sjukskriv-

ning.  

 Att sporten ägs så pass mycket av spelarna själva innebär en möjlighet att påverka och ett ansvar att 

faktiskt göra det. Annars lägger spelarna makten i någon annans händer och det skulle gå emot allt vad 

informanterna menar att sporten står för. Det är där, enligt mig, som själva kärnan i empowerment 

ligger, det är genom att påverka och delta i sporten som deltagarna blir stärkta. Å andra sidan kan det 

vara intressant att fundera kring vilka det är som söker sig till sporten. Är det personer som redan är 

engagerade och har lätt att ta för sig? Hur pass empowered kan de bli då?  

 Sporten i sig verkar föra med sig en känsla av tuffhet och styrka som deltagarna tar med sig även 

utanför planen. Att träna och bli fysiskt stark och använda sin kropp till att utföra hårda tacklingar och 

samtidigt använda sin hjärna i ett strategiskt lagspel ser ut att ge informanterna en styrka de sedan kan 

luta sig tillbaka mot i situationer utanför banan, till exempel i sitt arbete eller i en social situation. 

 Spelarna beskriver hur de genom att utöva roller derby lär sig att tycka om sin kropp. Att de blir 

starka och känner sig tuffa och kapabla. Även här finns en stark koppling till empowerment då delta-

garna erövrar ny kunskap i form av hård fysisk aktivitet, på den trygga grund som det öppna klimatet 

tillhandahåller och på det viset blir stärkta i sin syn på sig själva.  

 Informanterna uppger i sina svar att de valde sporten till stor del för att den är kvinnodominerad. 

De ser den som en frizon från ett patriarkalt samhälle där de kan få ta plats på sina villkor oavsett utse-

ende, etnicitet, sexualitet eller religion. Att sporten har en så öppen syn på kön och sexualitet har stor 

betydelse för många. Eftersom de rådande samhällsnormerna inte är lika tydliga inom roller derby så 

finns det möjlighet för personer som faller utanför dessa att ta plats. 

 Det finns inslag i roller derby som är intressanta ur ett civilsamhälleligt perspektiv. Jag syftar 

främst på kulturen med DIY och på den positiva utvecklingen kring kroppsuppfattning. Här finns 

många aspekter som svensk idrott och föreningsliv skulle tjäna på att lära sig mer om med hjälp av 

communityt runt roller derby. Svensk idrott skulle även ha stor nytta av att lära sig av det sätt roller 

derby är inkluderande gentemot alla människor och den öppna attityden kring människors olikheter. 

Om alla ges utrymme att vara med och påverka så kommer fler att träda fram och göra det. På samma 

sätt kan roller derby ha nytta av den erfarenhet de traditionella idrotterna skaffat sig genom åren. När 

roller derby växer och går mot mer tävlingsinriktad verksamhet finns erfarenheter att hämta från tradi-

tionell idrott som under lång tid sysslat med det. Det svåra ligger i att behålla DIY-dynamiken på en 
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hanterbar nivå. Annars riskerar deltagarna i sporten att bränna ut sig. En informant påpekade även att 

principen med DIY gör att roller derby inte behöver bli en klassfråga. Om det ideella arbetet blir för 

tungt och deltagarna istället väljer att betala själva riskerar en del av sporten som skapar empowerment 

att försvinna. Vad händer med sporten och tillgängligheten då? 

 Vidare ser jag stora fördelar med att låta människor få vara delaktiga i beslut som rör dem själva. 

Vi ser resultaten av detta från både punk- och metalscenen där människor byggt upp hela musikgenrer 

som är verksamma än idag genom att aktivt skapa det de själva vill ha. Samma sak sker inom roller 

derby. Sporten i sin nuvarande form har sin grund i tidigt 2000-tal. Idag, 2016 finns den över hela 

världen. Detta tack vare spelarnas engagemang i både den egna föreningen och den internationella 

organisationen. 

 Genomgående är resultaten positiva vad gäller informanternas upplevelse av den fysiska föränd-

ringen. Det informanterna riktat mer kritik mot är tidsaspekten på deltagandet och vad det krävs av 

dem att engagera sig i sporten. Flera av dem säger att de inte umgås lika mycket med familj och övriga 

vänner, de menar att det är en livsstil att spela sporten och att det krävs den typen av engagemang för 

att sporten ska leva vidare och växa. De väger dock det mot vad de får ut av sitt deltagande. Till ex-

empel en förändrad syn på sin egen kropp, en större känsla av delaktighet och ägandeskap, kompetens 

inom andra områden än det egna yrkesområdet, självförtroendet att våga ta plats och kanske framför 

allt våga prova nya saker. Men att tro att träning i sig ger en positiv kroppsuppfattning kan vara riska-

belt. Objektifiering har inte nödvändigtvis bara med smalhet att göra och om man pratar muskler istäl-

let för svaghet har egentligen inte objektifieringen upphört utan bara bytt fokus. 

 Att bli empowered inom roller derby verkar, enligt resultaten handla om ett tidskrävande arbete 

som innebär att man samlar mod till att ge sig in i saker man till fullo inte behärskar men sedan utför 

och lär sig av erfarenheten.  

  

Förslag på vidare forskning 

Då intervjuerna gav mer information utöver det som kan kopplas tillfrågeställningarna tas de upp i det 

här avsnittet. Här tas även sådant med som uppkommit i arbetet med analys, slutsats och diskussion. 

 Roller derby är en ny sport under stark utveckling. Den lockar till största del kvinnor i alla åldrar 

men även transpersoner börjar i större del ta plats inom sporten. Det är en grupp som lever under stort 

förtryck i samhället och som inte ges särskilt mycket utrymme i det offentliga rummet. Vad kan roller 

derby ha för effekt, om ens någon, för en sådan grupp? Och vad kan en inkluderande atmosfär göra för 

en förtryckt grupp?  

 Forskningsområdet roller derby ska även gälla domare och funktionärer. De har lika stor del i spor-

ten (inom WFTDA) och kulturen som spelarna men det är spelarna som har makten när det kommer 

till beslutsfattande. Påverkas de av den inkluderande miljön och i så fall hur?  

 Det skulle även vara intressant att veta vad som händer med sporten nu när männen börjat spela, 
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kan sporten behålla sin unika särställning? 

  Samhällsnormerna kring hur vi ska leva, vilka vi ska leva med och hur vi ska se ut är starka. 

Media kablar ut bilder och hemma hos-reportage som visar upp en heteronormativ bild av samhället. 

Vi ska vara smala, friska, sunda, lagom långa och leva i en heterosexuell kärnfamilj som byter fond-

vägg varje säsong och bara köper ekokött från lantgård. Att vara normbrytare kan skapa en känsla av 

utanförskap och mindervärde. Den känslan kan göra att en väljer att inte delta i samhället i samma 

utsträckning som normföljare då det är jobbigt att behöva bli ifrågasatt för exempelvis sitt utseende 

eller sin sexualitet. Att då få en arena där en ges möjlighet att dels vara med och påverka och även 

uppmuntras till att utvecklas kan ge vinster både på det fysiska och på det mentala planet. Det vore 

intressant att lyfta fler normbrytande kulturer och se vad det kan skapa och se hur det påverkar möjlig-

heten för normbrytare att känna sig delaktiga. 

 Vidare skulle det vara intressant att utöka kunskapsområdet kring DIY och hur vi kan koppla det 

till ideella organisationer och föreningar. 

  Andra kategorier som lyftes mest är till exempel identitet och förebilder. En fördjupning i vad det 

kollektiva kan innebära för individens identitet. I och med att roller derby är en av få sporter där kvin-

nor är normen är de också förebilder för sin sport och därmed de som lockar nya utövare. Hur ser ut-

övarna på det och hur har det påverkat dem att inte ha manliga förebilder? 

 Nästan alla informanter lyfte den icke normativa gemenskapen som en anledning till att de dels 

lockades av sporten men också valde att stanna kvar. Eftersom roller derby har en, i jämförelse med 

andra sporter, mer progressiv gender policy kan det vara intressant att titta närmare på den 
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Bilaga 1 

Sportens grunder 

Flat track roller derby är en snabb och hård kontaktsport. Ett bout är uppdelat i två perioder á 30 minu-

ter, vardera uppdelat i omgångar om max två minuter, dessa kallas jam. Matchklockan stannar inte 

förutom under en time out. Vinner gör det lag som har flest poäng när matchen är slut. 

För att spela en match krävs det 7 domare och ca 14 NSOs. NSO står för Non Skating Officials och 

kan jämföras med vad vi kallar funktionärer. Domarna har koll på spelet och att spelarna håller sig till 

reglementet och kan ge spelarna utvisningar samt uteslutningar. En uteslutning kan en spelare få om 

den är vårdslös i sina tacklingar eller spelet i övrigt, men även om den stör spelet, upprepade gånger 

svär, säger emot domarna eller på annat sätt är otrevlig mot motståndare, medspelare, funktionärer 

eller publik. I roller derby är det bara två stycken ur varje lag som får prata med domarna, vanligtvis 

lagkaptenen och coachen. 

Hur spelet går till 

1. Jam start 

Varje lag skickar ut 5 spelare, varav 4 är blockers och 1 är jammer. Jammet börjar på domarens första 

vissla.  

2. Första rundan 

Den första jammern som tar sig genom packet av blockers på ett legalt sätt blir lead jammer. Det är 

lead jammern som har möjlighet att blåsa av ett jam inom de två minuter som det pågår, detta gör hon 

genom att slå händerna mot sina höfter upprepade gånger. 

3. Ta poäng 

En jammer börjar plocka poäng på sitt andra varv genom packet, hon får en poäng för varje motstån-

dare som hon passerar, inklusive de spelare som eventuellt sitter utvisade och det andra lagets jammer. 

 

Grundläggande regler 

För att spela roller derby enligt WFTDAs regler ska spelaren ha klarat av ett så kallat minimum skills 

test. Ett sådant test syftar till att mäta om en spelare är tillräckligt säker på att åka rullskridskor och 

utöva kontakt i ett spel. 

Reglerna behandlar hur spelet går till och hur säkerheten ska hållas.  

Skyddsutrustningen består av armbågs-, handleds- och knäskydd samt hjälm och tandskydd. Hjälmen 

får endast tas av när du sitter vid ditt lags bänk. 

Tacklingar får utdelas med övre delen av kroppen, från halva låret och uppåt, förutom underarmar och 

huvudet. De får bara utdelas mot övre delen av kroppen förutom huvudet och ryggen. 
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Flat track bout:  

2 minuters spel = Ett jam 

2 perioder á 30 minuter. 

30 sekunder mellan varje jam. 

3 time outs per lag. 

1 utvisning = 30 sekunder i utvisningsbåset. 

7 utvisningar = Uteslutning från resten av matchen. 

 

Roller derby i Sverige 

Den första roller derbyföreningen i Sverige, och Norden, startade 2007 i Stockholm.  

2010 spelades det första boutet. 

2011 valdes roller derby in som femte disciplin i Skridskoförbundet.  

2013 arrangerades det första svenska mästerskapet av föreningarna själva. 

Idag finns två aktiva herrlag. Några av föreningarna har startat juniorlag. 

 

Skridskoförbundet 

2011 röstades roller derby in som femte disciplin i Svenska skridskoförbundet. Idag är 30-talet före-

ningar medlemmar. Det är föreningarna själva som driver sina frågor och skapar förutsättningar för att 

främja sporten i Sverige. 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

1: Vad fick dig att bli intresserad av roller derby? 

2: Vad får dig att vilja fortsätta? 

3: Hur länge har du varit aktiv åkare? 

4: Hur ser du på derbynamn? 

5: Hur ser du på ditt derbynamn? 

6: Har du varit aktiv i någon sport innan? 

7: Skiljer det sig från roller derby? 

8: Har du varit aktiv i någon förening innan? 

9: Hur upplever du att det är en kvinnodominerad sport? 

10: Hur upplever du attityden inom roller derby? 

11: Har du upplevt en skillnad i ditt liv sedan du började med roller derby? 

12: Vad betyder DIY för dig? 

13: Hur tar sig DIY uttryck i ditt liv? 
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Bilaga 3 

 

 

 

Meningsenhet Kondenserad Kod Huvudkategori 

Det går att påver-

ka. Jag måste 

skapa mig en 

uppfattning av 

var, när och hur 

jag vill att allt ska 

se ut innan jag 

säger nånting om 

det. Istället för att 

sitta bredvid och 

nån annan gör det 

är det ju skönt att 

kunna påverka, 

men också kul att 

kunna bidra. Det 

blir som en boost. 

Jag får insyn i hur 

det funkar, det gör 

att en känner sig 

mer delaktig. Det 

blir ju win/win, 

föreningen får ut 

nåt av mig, jag får 

ut nåt av den, att 

jag får en känsla 

av att vara delak-

tig. DIY gör ju att 

klassiska må-bra-

grejer, att en kän-

ner meningsfull-

Det går att påver-

ka. 

Jag måste skapa 

mig en uppfatt-

ning om något 

innan jag kan 

säga hur jag vill 

ha det. 

Det känns skönt 

att kunna påverka. 

Det känns kul att 

kunna bidra. 

Jag får insyn. 

Jag känner mig 

delaktig. 

Föreningen får 

något av mig, jag 

får något av före-

ningen. 

Jag känner me-

ningsfullhet. 

Det påverkar hur 

jag mår. 

Kan påverka. 

Behöver skaffa 

uppfattning. 

Delaktighet. 

Boost. 

Kunna bidra. 

Insyn. 

Meningsfullhet. 

DIY 
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het och delaktig-

het i saker, att det 

påverkar hur jag 

mår. 
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