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En sport i rörelse: Konkurrens och gemenskap i roller derby 
 

Therese Magnusson 
 
Att vara del av en idrottslig gemenskap kan påverka en individs sociala identitet, det vill säga den bild 
individen har av sig själv som medlem i en specifik grupp. Att tillhöra normen inom gruppen påverkar den 
sociala identiteten i positiv riktning. Roller derby är känt som en feministisk sport där kvinnor och 
transpersoner har möjlighet att ta plats på ett annat sätt än i den traditionella idrotten. Målet med denna 
studie var att undersöka gemenskap i roller derby samt normer för gemenskapen. Fyra semistrukturerade 
intervjuer gjordes med aktiva roller derby-spelare. Ur en explorativ tematisk analys utlästes fyra 
huvudteman: Dubbelhet kring hetero- och cisnormen, En frizon eller inte?, Det här är en sport samt Do it 
yourself – att bygga en sport. Min analys av informanternas tal påvisade en feministisk gemenskap vilken 
ger utrymme för kvinnor och transpersoner att bryta mot traditionella samhälls- och idrottsnormer. 
Samtidigt tycktes det skapas andra normer, och samhällsnormer återskapades även i roller derby. Det 
tycktes också finnas en balansgång mellan att prestera å ena sidan och å andra sidan att lägga fokus på att 
skapa ett tryggt klimat där spelarna stannar upp och hanterar konflikter. Analysen indikerade att roller 
derby som sport ger dess utövare en möjlighet att bygga en social identitet utifrån att kvinnor och 
transpersoner är norm.  

 
Being part of a sporting community can affect an individual's social identity which means the image the 
individual has of herself as a member of a specific group. Belonging to the norm within the group affects the 
social identity in a positive direction. Roller derby is known as a feminist sport where women and 
transgender people are able to behave in a different way than in the traditional sport. The aim of this study 
was to investigate the community in roller derby and standards of the community. Four semi-structured 
interviews were conducted with active roller derby player. From an exploratory thematic analysis based on 
four semi-structured interviews I was able to deduce four main themes: Duality around the hetero- and cis-
norm, A free zone or not?, This is a sport and Do it yourself - to build a sport. My analysis showed a feminist 
community which provides a space for women and transgender people where they can break social norms 
and norms of sport. At the same time it seemed like other norms were created, and social norms were 
recreated in roller derby as well. There also seemed to be a balance between performance on the one hand 
and on the other to focus on creating a safe climate where the players takes time for managing conflicts. The 
analysis indicated that roller derby as a sport gives its practitioners an opportunity to build a social identity 
on the basis that women and transgender people are the norm. 

 
Det som utmärker roller derby i förhållande till annan idrott är att kvinnans kropp och 
dess förutsättningar är norm (Finley, 2010). Det finns även ligor där män får spela, men 
till skillnad från andra sportligor heter det då ”mens roller derby” (Finley, 2010). Tidigare 
forskning har visat att sportvärlden traditionellt är maskulint kodad (Hagreaves 1990; 
Hargreaves, 2000; Young, 2009), det vill säga för män, av män och med utgångspunkt i 
värderingar knutna till män och manlighet. I uppsatsen används begreppet sport utifrån 
definitionen: ”En verksamhet som innebär fysisk ansträngning och skicklighet som en 
individ eller grupp tävlar mot en annan eller andra för underhållning” (Oxford Dictionary, 
2016, författarens översättning). Messner (2003) lyfter fram sport som en generellt 
patriarkal institution där män dominerar över kvinnor, framförallt gällande kontroll och 
makt. Samtidigt betraktas idrott1 som en folkrörelse, och lyfts ofta fram som en institution 
som positivt bidrar till ungas identitetsutveckling och skapar gemenskap 
(Riksidrottsförbundet, 2012). Den samlande organisationen för svensk idrott 
Riksidrottsförbundet (2016) har en uttalad strävan att vara inkluderande och låta alla 
som vill delta kunna göra det utifrån sina förutsättningar. Att få tillhöra, eller inte tillhöra, 
normen påverkar formandet av individens sociala identitet och känslan av tillhörighet 
(Abrams, Wetherell, Cochrane, Hogg & Turner, 1990).  

                                                            
1 Jag har använt mig av begreppen sport och idrott synonymt då detta är hur orden vanligtvis används i 
svenskan. (Nationalencyklopedin, 2016). 
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Connell (1987) har myntat begreppet den hegemoniska maskuliniteten, vilket är ett 
begrepp som syftar på mäns sociala överordning i samhället. Connell beskriver olika typer 
av maskuliniteter och feminiteter där den hegemoniska maskuliniteten är överordnad 
andra maskuliniteter. Den hegemoniska maskuliniteten upprätthåller de sätt som genus, 
manligheter och kvinnligheter, skapas på vilket bl.a. institutionaliserar mäns överordning 
över kvinnor. Connell menar att mäns sociala överordning över kvinnor uppnås med 
sociala krafter och är genomgående både i organiseringen av den privata sfären och i 
kulturella processer i samhället. Redan tidigt pressar den hegemoniska maskuliniteten 
pojkar att visa på heterosexualitet genom att de får status av att ha en heterosexuell 
partner och genom en syn på sexuell inlärning som ett erövrande och utforskande 
(Connell & Messerschmidt, 2005).  Eftersom kvinnor befinner sig i en underordnad 
position i förhållande till män går det inte att tala om en överordnad form av femininet 
med samma begrepp. Här talar Connell (1987) istället om ”emphazied femininity”, vilket 
på svenska betyder ungefär betonad feminitet. Den betonade feminiteten sätter press på 
kvinnor att vara sköra, passiva och sexuellt mottagliga och hänger ihop med den 
hegemoniska maskuliniteten. Den betonade feminiteten bidrar genom att betona 
kvinnors skörhet och passivitet till mäns överordnade position i samhället, och har 
samtidigt i samhället i stort en överordnad position i förhållande till andra feminiteter.  
 
Liksom i samhället i övrigt har en hegemonisk heterosexuell maskulinitet varit norm inom 
sportvärlden. Inom sport har maskulint kodade begrepp såsom rationalitet, prestation 
och effektivitet värdesatts högt (Olofsson, 1989). Eftersom styrka och muskler setts som 
”maskulina” attribut har kvinnor som utövat idrott ofta utsatts för en press att visa tecken 
på heterosexualitet genom feminint kodade attribut (Krane, Choi, Baird, Aimar,  & Kauer, 
2004; Hargreaves, 2000) för att bli accepterade och för att slippa utsättas för homofobi. 
Det har funnits en föreställning om att den normala kvinnan är heterosexuell och ett 
systematiskt förtryck av lesbiska atleter (Hargreaves, 2000).  Patriarkatets objektifiering 
av kvinnors kroppar i kombination med den betonade feminiteten har varit en del i att 
kvinnor lärt sig att inte använda sina kroppar fullt ut (Young, 2009, Connell, 1987). Även 
om få, eller troligtvis inga män, lever upp till den hegemoniska maskuliniteten är det 
sannolikt att den upprätthålls på grund av att de flesta män vinner på kvinnors under-
ordning (Connell, 1987).  För att kvinnor ska få mer makt och autonomi i sport menar 
Hagreaves (1990) att det finns olika feministiska strategier. En liberalfeministisk strategi 
bjuder in män att tillsammans med kvinnor verka för jämställd sport. Liberalfeminismen 
tar inte hänsyn till mäns strukturella överordning över kvinnor. I och med att 
liberalfeminismen tar ett maskulint tankesätt och praxis inom idrotten för given blir 
resultatet att kvinnors idrottande fortsätter att bedrivas och bedömas utifrån en maskulin 
norm (Hargreaves, 1990). Radikalfeminismen tar hänsyn till mäns strukturella 
överordning och har föreslagit separatistiska lösningar, det vill säga idrotter och 
sammanhang dit endast kvinnor är välkomna. Radikalfeminismen lyfter feminint kodade 
egenskaper som samarbetsförmåga och ömhet medan maskulint kodade egenskaper som 
aggression, konkurrenskraft och styrka avvisas. Hargreaves menar att detta leder till att 
radikalfeminismen trots allt faller in i att se på män och kvinnor som essentiellt olika, som 
om mäns makt sitter i deras kroppar. Båda strategierna har för- och nackdelar, men kan 
på olika sätt bidra till att bryta ner mäns priviligierade position inom idrotten och öka 
kvinnors självständighet (Hargreaves, 1990).  
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Genus och könsidentitet är en del av en individs identitet, det vill säga en del i hur en 
individ ser på sig själv. Social identitet skiljer sig från den personliga identiteten, men kan 
vara en del i att forma den personliga identiteten (Hogg, Abrams, Otten & Hinkle, 2004). 
Social identitet har att göra med personens syn på sig själv som medlem i en viss grupp i 
kombination med den känslomässiga innebörd medlemskapet har för personen (Tajfel, 
1974). Den sociala identiteten innebär att gruppmedlemmarna har samma definition av 
vad medlemskapet innebär, vilka kännetecken de har som grupp och hur deras grupp 
skiljer sig i förhållande till andra grupper. Medlemskap i en social grupp kan ge individen 
en känsla av tillhörighet och gemenskap (Knowles och Gardner, 2008). Från andra 
medlemmar i gruppen lär sig individen normer kring vilka beteenden som är passande 
inom gruppen. Medlemmar i grupper brukar inte endast följa normerna på ytan, utan de 
påverkar individernas beteende och attityder på ett djupare plan. De normer gruppen har 
blir därmed en del av individens sociala identitet (Turner, 1982 citerat i Hogg et. al., 
2004).  I grupper formas en prototyp av hur den ideala medlemmen bör vara och bete sig. 
Likt Connells begrepp den hegemoniska maskuliniteten handlar det inte om en riktig 
medlem utan snarare ett gemensamt ideal. Ju närmre en gruppmedlem befinner sig 
prototypen desto högre status får hen (Hogg, Abrams, Otten & Hinkle, 2004). 
 
I gruppbaserad social identitets-teori ses den sociala identiteten som framlockad av 
gruppen och inte som ett aktivt val från den enskilda medlemmen (Brewer, 2001). 
Pavlidis och Fullagar (2014) fann i en av sina studier, som en bidragande anledning till 
varför roller derby blivit mycket viktigt för vissa kvinnliga spelare, att spelarna funnit 
tillhörighet och kärlek i roller derby-sammanhanget. Flera spelare har börjat med roller 
derby på grund av att de inte känt sig välkomna att delta i organiserad lagidrott som unga 
eller inte känt sig välkomna i sportvärlden på grund av att de haft stora kroppar. I roller 
derby har de hittat ett sammanhang där de känt att de ”platsat” (Paul & Blank, 2015). Likt 
andra grupper behöver dock spelarna anta alternativa positioner och normer för att få 
tillhöra den sociala gruppen roller derby-spelare (Pavlidis och Fullagar, 2012; Hogg et. al., 
2004). Normerna och positionerna i roller derby skiljer sig åt mellan olika föreningar 
(Pavlidis & Fullagar, 2012) och det finns en spänning inom roller derby på grund av att 
det både är ett utrymme för enighet och tillhörighet samtidigt som det är en plats för 
mångfald. Pavlidis och Fullagar ser på roller derby som ett community, men utan en sann 
inre kärna eller enhetlig gruppidentitet. Dock skapar bilden av att det finns en inre kärna 
normer för hur medlemmarna ska bete sig inom communityt.  
 
Roller derby är känt för sin strävan att vara inkluderande, men även i detta sammanhang 
kommer vissa individer att omfattas av inkluderingen utan större anpassningar, medan 
vissa kommer känna sig tvingade att bete sig på ett visst sätt och vissa kommer att känna 
sig utanför (Pavlidis & Fullagar, 2014). Hogg et. al.  (2004) menar att grupper använder 
sig av prototyper vilka beskriver eftersträvansvärda beteenden och egenskaper hos 
ideala medlemmar. Särskilt om det finns en samstämmighet kring prototypen brukar de 
medlemmar som efterliknar den mest bli populära. Prototypen och medlemmarnas 
samstämmighet kring den bidrar till gruppens känsla av samhörighet. Därmed är det 
svårt att i en grupp uppnå hög samhörighet samtidigt som medlemmarna är helt 
medvetna om varandras olikheter och välkomnar dessa olikheter (Pavlidis & Fullagar, 
2014). Även i ett inkluderande sammanhang som roller derby institutionaliseras därför 
normer för hur en gruppmedlem/spelare bör vara.  
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Pavlidis och Fullagar menar att tillhörighet, samhörighet och inkludering är en viktig del 
av sportens diskurs. Men det är samtidigt samma diskurs som i sporten i stort 
marginaliserar den betonade feminiteten och olikhet inom gruppen kvinnor och 
feminister. Som en möjlig plats för transformation, genom att utmana gängse samhälls-
normer, kan roller derby samtidigt bli ett utrymme för att stötta och stärka kvinnor 
(Pavlidis & Fullagar, 2014). Stroms (2008) menar bl.a. att roller derby-spelarna har en 
kollektiv identitet som bygger på att de ges möjlighet att uppleva sina kroppar på ett sätt 
som står i kontrast till den hegemoniska diskursen om kvinnors kroppar.  
 
Roller derby kom till redan på 1920-talet i USA, och utmanade redan då normer för hur 
kvinnor förväntas bete sig i sportsammanhang (Storms, 2008). Samtidigt såg sporten 
annorlunda ut än vad den gör idag, bland annat genom att kuperade banor ofta användes. 
Från 1940-talet och fram till 1970-talet kunde roller derby ses på TV, framförallt i USA. 
Efter denna period glömdes roller derby nästan bort, men kom tillbaka i början av 2000-
talet då Texas Roller girls i Austin, Texas, startades. År 2010 fanns det över 450 
registrerade roller derby-ligor över hela världen (WFTDA, 2016; Finley, 2010). Sporten 
växer hela tiden och troligtvis är siffran mycket högre idag (WFTDA, 2016). Roller derby 
växer även i Sverige och den i april 2011 valdes roller derby in i svenska 
skridskoförbundet (Svenska skridskoförbundet, 2013).  Under 2004 startades Womens 
Flat Track Derby Association (WFTDA) som är det styrande organet inom roller derby. 
Redan från början har WFTDA haft en ”Do it yourself”(DIY) -syn på roller derby där 
spelarna ska finnas representerade på varje nivå. ”By the skaters for the skaters” är ett av 
deras viktigaste motton (WFTDA 2016; Finley 2010). Beaver (2012) menar att på grund 
av att roller derby har en gör-det-själv-kultur så blir sporten kollektivt inriktad.  
 
Det är inte enbart DIY-kulturen som gör roller derby normbrytande utan även det sätt på 
vilket (de kvinnliga) spelarna använder sina kroppar. Roller derby är en lagsport som 
spelas på rullskridskor. Två lag tävlar mot varandra i en match som kallas bout. Varje bout 
består av två trettiominuters-perioder vilka är indelade i jam vilka varar i högst två 
minuter (Svenska skridskoförbundet, 2013). De två lagen består av fem spelare vardera. 
Av dessa fem är en spelare jammer, en spelare är pivot blocker och tre spelare är blockers. 
Boutet spelas på en oval bana vilken alla spelare rör sig runt. Jammerns uppgift är att så 
snabbt som möjligt ta sig förbi de andra lagets pivot blocker och blockers. Jammers har 
en stjärna på sina hjälmar (WFTDA, 2016). Den av de två jammers som först tar sig förbi 
det andra lagets blockers blir lead jammer. Lead jammern kan när som helst avsluta 
jammet genom att sätta sina händer på höfterna. Efter att ha tagit sig förbi det andra lagets 
blockers en första gång samlar jammern poäng för varje blocker i motståndarlaget hen 
åker förbi. Pivot blockern fungerar som ledare för de andra blockers från laget och har en 
rand på sin hjälm. Blockers startar före jammers och har som uppgift att hjälpa sin egna 
jammers fram och att försöka stoppa motståndarlagets jammer (WFTDA, 2016).  I 
försöken att stoppa jammern från att komma förbi används hårda tacklingar och skador 
är vanliga. Roller derby är känt för att vara en aggressiv kontaksport och blåmärken ses 
som något att bära med stolthet. Istället för att likt den betonade feminiteten vara 
försiktiga i användandet av sina kroppar får spelarna möjlighet att finna stolthet i att spela 
tufft och aggressivt (Finley, 2010). På grund av gör-det-själv-andan har roller derby inte 
heller blivit påverkat av kommersiella intressen i samma utsträckning som andra sporter. 
Detta har lett till att det blivit lättare för kvinnliga spelare i roller derby att påverka 
genuspositioner, det vill säga utöva eller utmana vad kvinnor förväntas vara eller göra, 
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utan att tillexempel äventyra sponsorkontrakt (Finley, 2010). Länge har det tagits för 
givet att sporten på många sätt vinner på att vara till för andra än män. 
 
I en studie av Glorioso (2011) var det tydligt att deltagarna ansåg att roller derby är en 
sport för kvinnor. I Donnellys (2011) studie uttryckte sig deltagarna mycket essentia-
listsikt om hur män är och beskrev ofta män i generella termer. Donnelly fann också att 
deltagarna upplevde att de fick ett mer stödjande och uppmuntrande klimat i gruppen när 
män inte var närvarande, och att kvinnorna i roller derby kunde styra hur mycket män 
deltog. Likt Storms (2008) menade deltagarna i Gloriosos studie att roller derby visar att 
kvinnors kroppar kan vara starka och atletiska och såg de sig själv som förebilder för 
andra kvinnor och flickor. Kvinnor kan genom roller derby utmana sexistiska antaganden, 
känslor av att vara marginaliserade och genuspositioner (Pavlidis & Fullagar, 2012).  
 
Eftersom roller derby ägs av spelarna själv, av vilka inga är i ligan män, är roller derby 
den enda sport som inte kan sägas reproducera patriarkatet (Glorisio, 2011). Studier har 
också visat att roller derby kan fungera som en plats där heteronormen utmanas (Murray, 
2012; Finley, 2010), till exempel genom en normalisering av lesbiska roller derby-spelare. 
Normaliseringen blev möjlig då deras supportrar blev medvetna om att de var helt vanliga 
människor och inte några superhjältar. Dock fanns heteronormen också i roller derby 
(Murray, 2012). I åskådares syn på roller derby sker till viss del en reproduktion av en 
essentialistisk syn på kvinnor och män som olika – den synen på kvinnor och män som 
olika är en del i upprätthållandet av heteronormen. För att få reda på om roller derby kan 
utmana synen på könspolariseringen är det nödvändigt att forskning också görs på 
mixade lag och på roller derby för män (Murray, 2012), forskning som i dagsläget saknas.  
 
Idag finns det ingen ”sanning” om hur det riktiga roller derby är (Pavlidis & Fullagar, 
2014). Sporten växer hela tiden och förändras därmed. Vissa lag har börjat lägga allt mer 
fokus på att vinna och att bli bäst på roller derby och på så vis kan även kommersiella 
intressen få en väg in. I denna utveckling finns det en risk att tappa det som sporten också 
står för, nämligen feminismen vilken värdesätter rättvisa, solidaritet och delande. 
Samtidigt menar Pavlidis och Fullagar (2014) att det inte heller är bra att forcerat försöka 
hålla kvar i det som fungerat stärkande för vissa. De tar i sin bok upp exempel på lag där 
många spelare tappat det solidariska med roller derby, vilket var en viktig del i att 
spelarna själva från början föll för sporten, för att istället lägga allt fokus på det egna lagets 
prestation. Men Pavlidis och Fullagar tar också upp ett annat lag som exempel. I det laget 
blev de ”normbrott” och alternativa ideal som vissa kvinnor i laget till en början upplevt 
som befriande istället kravfyllda. Tonvikten låg på att de kvinnliga roller derby-spelarna 
skulle vara aggressiva, med en utlevande sexualitet och risktagande beteenden. När en 
spelare bröt sitt nyckelben gav de andra spelarna inte henne något stöd på grund av att 
dessa normer var så starka. Pavlidis och Fullagar menar att det krävs att föreningarna 
värdesätter kvinnors kroppar i all deras olikhet, är medvetna om maktrelationer i 
samhället och dess effekter, värdesätter lyssnande och empati, är medvetna om mäns roll 
i ett feministiskt (sport-) rum, fokuserar på att olika individer uppskattar olika delar med 
roller derby, är öppna för att göra saker på olika sätt och ifrågasätter alla anspråk på 
sanningen om roller derby (Pavlidis & Fullagar, 2014). Annars riskerar sporten att 
stagnera eller utvecklas på ett ohälsosamt eller icke önskvärt sätt. 
 
Att roller derby är en sport i ständig förändring och tillväxt gäller även i Sverige. När detta 
skrivs finns sporten representerad på många orter, från Luleå i norr till Malmö i söder. I 
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WFTDA’ s ranking för april 2016 återfanns fyra svenska lag. Två av dem fanns med bland 
de tjugo högst rankade lagen i världen (Svenska skridskoförbundet, 2016). Till trots för 
detta finns ännu inte mycket forskat om roller derby i Sverige.  
 
Eftersom ett idrottsligt sammanhang är en del i formandet av individens sociala identitet 
skulle medlemskapet i roller derby kunna vara del i formandet av spelarnas sociala 
identitet. Då det påverkar en individs sociala identitet i positiv riktning att tillhöra 
normen är det möjligt att spelarnas sociala identitet påverkas positivt av att de som icke-
män tillhör normen. Uppsatsens syfte är att undersöka detta med hjälp av följande 
frågeställningar: Hur pratar informanterna om en positiv gemenskap inom roller derby? 
samt Hur pratar informanterna om normer kring gemenskap inom roller derby? 
 

Metod 
 
Denna studie är en kvalitativ intervjustudie, vilket gör att resultatet inte är avsett att vara 
generaliserbart till en större population. Studien ska istället ses som beroende av sin 
kontext.  
 
Urval 
Eftersom kvinnor och transpersoner utgör normen i roller derby (Finley, 2010) valde jag 
att endast inkludera personer vilka inte identifierade sig som män i studien. För att få en 
bredd bland deltagarna riktade jag mig mot spelare från olika lag. Studien baserades på 
intervjuer med fyra spelare från olika delar av södra Sverige. Deltagarna var mellan 27 
och 33 år och hade spelat roller derby mellan två och fem år. Två av deltagarna hade haft 
uppehåll och sedan börjat igen. Deltagarna tillhörde tre olika roller derby-föreningar i 
södra Sverige och alla spelade i olika lag. Tre av deltagarna identifierade sig som kvinnor 
och en av dem ville inte ange kön. Tre av deltagarna spelade i A-laget inom sin förening 
och en av deltagarna spelade i B-laget i sin förening. Alla deltagare som är med i studien 
är idag aktiva roller derby-spelare. 
 
Instrument 
En intervjuguide utformades utifrån frågeställningarna. Intervjuguiden innehöll följande 
områden: Roller derby, Gemenskap och tillhörighet samt Genus och tillhörighet (Bilaga 1). 
Mitt syfte med intervjuguiden var att få en bred bild av deltagarnas upplevelse av att spela 
roller derby. Jag ville få en bild av hur de upplevde samhörigheten i laget och hur de såg 
på sig själva som roller derby-spelare. Jag ville också få en bild av deras relation till roller 
derby som en uttalat feministisk sport (Copland, 2014, 18 juni; Andersson, 2011, 18 april; 
Storms, 2008) och om de upplevde att det fanns en stärkande feministisk gemenskap i 
deras respektive lag.  Med feministisk gemenskap syftade jag på en gemenskap där 
individerna möts i att de anser kvinnor och män vara lika mycket värda samt att det krävs 
samhälleliga förändringar för att ge alla kvinnor möjlighet till trygga och tillfredställande 
liv (Magnusson & Marcek, 2010). Utifrån Finley (2010) skapade jag frågor om hur 
informanterna förhöll sig till att kvinnan är norm i roller derby. Jag utgick ifrån teorier 
kring social identitet (Turner 1982 citerat i Hogg et. al., 2004; Tajfel, 1974; Hogg et. al., 
2004) och tidigare forskning på roller derby (Finley, 2010; Pavlidis & Fullagar, 2012; 
Carlson, 2010) i skapandet av intervjuguiden. Jag hade också kontakt med en aktiv roller 
derby-spelare samt besökte ett bout, vilket gav mig en fördjupad förförståelse för sporten. 
En intervju med en bekant genomfördes inför intervjuerna för att få en känsla för 
frågorna. Att göra en intervju med en bekant är en metod som kan användas vid kvalitativ 
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forskning och innebär att forskaren väljer att göra en intervju med någon hen känner sen 
tidigare (Braun & Clark, 2013).  
 
Procedur 
Via min kontakt inom roller derby blev jag inbjuden till en nationell roller derby-sida på 
det sociala nätverket Facebook. Där publicerade jag ett meddelande med information om 
studien samt kontaktuppgifter till mig. Fyra av deltagarna kontaktade mig via personliga 
mail på Facebook och en av dem kontaktade mig via min studentmail. För att säkerställa 
att antalet deltagare var tillräckligt många lades ett andra meddelande ut två veckor 
senare där ytterligare tre personer anmälde intresse. Ett misstag gjordes i att jag inte 
uttryckte att de intresserade inte skulle anmäla sitt intresse i kommentarsfältet till mitt 
meddelande. De tre personer som anmälde sitt intresse efter att jag lagt ut det andra 
meddelandet skrev i kommentatorsfältet och exkluderades på grund av att deras 
anonymitet därmed inte kunde garanteras.  
 
Jag genomförde totalt fem telefonintervjuer med hjälp programvaran Skype. Jag använde 
mig av semistrukturerade intervjuer där jag ibland ändrade ordningsföljden på frågorna 
eller ställde fler följdfrågor än de som ingick i intervjuguiden (Magnusson & Marcek, 
2015). Innan intervjuerna fick deltagarna information om studiens syfte, deras anony-
mitet samt att det när som helst kunde avbryta sin medverkan i studien utan att lämna 
någon förklaring. Alla informanter fick skriva under ett samtyckesformulär (Bilaga 2). Tre 
av informanterna fick samtyckesformuläret skickat till sig via post och en av dem fick det 
via mail. Intervjuerna spelades in via programmet MP3 Skype-recorder och blev mellan 
57 och 67 minuter långa. På grund av begränsade resurser transkriberades endast fyra av 
de fem inspelade intervjuerna. Den deltagare som exkluderades i transkriberingen 
spelade i samma lag som en av de andra deltagarna, vilket bör ha haft minst negativ 
inverkan på spridningen i materialet. De fyra intervjuerna transkriberades med hjälp av 
programvaran Express Scribe. I den första transkriberingen inkluderades allt tal, men i de 
övriga transkriberades inte hälsningsfraser och småprat. Under transkriberingen 
kodades informanternas namn om och de platser som nämndes avidentifierades. 
Transkriberingen av intervjuerna generade 34 001 ord.  
 
Analys 
Jag har gjort en explorativ kvalitativ studie där jag fokuserat på deltagarnas egna 
tolkningar och meningsskapande (Braun & Clark, 2013). Efter att ha läst igenom de 
transkriberade intervjuerna upprepade gånger gjordes en första kodning manuellt av ett 
av transkripten. Dessa koder fördes sedan över till Word. För de övriga tre intervjuerna 
användes programvaran MAXQDA. Först genomfördes en fullständig, textnära, kodning 
(Braun & Clark, 2013) vilken genererade 615 koder. Därefter gjordes en andra kodning 
där de initiala koderna sammanfördes till 144 textnära kodgrupper. Dessa delades sedan 
upp i sju provisoriska teman för att ge en överblick av materialet. I detta skede av 
analysfasen fördes en loggbok med tankar kring mönster i datamaterialet. De 
provisoriska temana användes endast för att ge en första överblick av datamaterialet och 
var inte desamma som de slutgiltiga övergripande temana. Av de 144 kodgrupperna 
fördes 88 koder samman till slutgiltiga övergripande teman i enlighet med en tematisk 
analysmetod. I en tematisk analysmetod söker forskaren efter genomgående mönster i 
datamaterialet. Ett tema är ett organiserande koncept vilket fångar ett mönster som 
framkommer i materialet (Braun & Clark, 2013). Jag tog hänsyn till frekvens, men även 
koder som inte förekom ofta i datamaterialet inkluderades i analysen. Frekvens är viktigt 
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i en kvalitativ analys, men också meningsbärande element som inte förkommer frekvent 
tas i beaktande (Braun & Clark, 2013). Detta innebär att vissa delar av resultatet, som till 
exempel beskrivningen av en upplevd press att säga rätt pronomen, endast framkom i en 
av informanternas berättelser men ändå inkluderades. Samtidigt inkluderades 
återkommande beskrivningar där flera av informanternas berättelser liknande varandra 
som till exempel att roller derby är en sport som förändras mycket. De övergripande 
temana blev: Dubbelhet kring hetero- och cisnormen, En frizon eller inte?, Det här är en 
sport och Do it yourself – att bygga en sport. För att lättare få en överblick över temana 
delades varje tema upp i separata dokument. Temana delades därefter upp i 12 
underteman, tre per tema. För varje tema och undertema valdes representativa citat från 
intervjuerna ut. Detta gjordes med hjälp av programvaran MAXQDA. Temana, 
underteman, exempelkoder samt exempelcitat sattes efter analysen ihop till en tabell (se 
Tabell 1).  
 
Forskarreflexivitet 
I kvalitativ forskning är det viktigt att som forskare vara medveten om att ens egen 
subjektivitet påverkar resultatet i forskningen (Braun & Clark, 2013). Resultatet är 
därmed beroende av hur jag som forskare tolkat och gett mening till informanternas 
berättelser. Jag har sedan tidigare ett intresse för genusforskning och strukturella 
maktperspektiv, vilket troligtvis har påverkat tematiseringen och vilka teorier jag valt att 
använda mig av. Det kan också ha påverkat skapandet av intervjuguiden samt hur jag valt 
att ställa följdfrågor. Att jag frågade om vilket pronomen deltagarna ville bli benämnda 
som kan också det ha påverkat mitt resultat. Det skulle kunna vara så att frågor kring 
pronomen togs upp under intervjuerna på grund av att jag tagit upp det inför intervjun. 
  
Det skulle kunna vara så att jag som snart utexaminerad psykolog haft en terapeutisk ton 
i samtalen, vilket kan ha påverkat vad informanterna valde att ta upp under intervjuerna. 
Det kan ha lett till att informanterna varit mer öppna med mig i intervjusituationen. Men 
det finns också en risk att det lett till att informanterna blivit mer avståndstagande 
gentemot mig. Att jag själv har många likheter med informanterna vad gäller ålder och 
könsidentitet kan göra att det finns en risk för överidentifikation från min sida. Däremot 
har jag själv inte hållit på med någon lagidrott och min bristande förförståelse kan ha gjort 
att jag missat att fånga upp viktig information i intervjuerna. 
 
Etiska överväganden 
Utifrån Vetenskapsrådets (2013) riktlinjer vid samhällsvetenskaplig forskning fick del-
tagarna information om studien och dess syfte samt att deltagandet i studien var frivilligt 
och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan förklaring. Deltagarna fick 
denna information vid den första kontakten och de fick även skriva på ett informerat 
samtycke. I det informerade samtycket lovades deltagarna anonymitet. 
 
Informationen om frivillighet och anonymitet upprepades inför varje intervju. För att 
säkerställa deltagarnas anonymitet har deras namn samt annan identifierande informa-
tion avkodats. Det insamlade datamaterialet har endast använts till denna studie. 
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Resultat 
 
Min analys av de fyra intervjuerna resulterade i fyra teman: Dubbelhet kring hetero- och 
cisnormen2, En frizon eller inte?, Det här är en sport samt Do it yourself – att bygga en sport. 
Varje tema delades in i underteman vilka kommer att presenteras nedan. I Dubbelhet 
kring hetero- och cisnormen har jag samlat informanternas tal om hur de enligt min 
tolkning förhöll sig till hetero- och cisnormen. I temat En frizon eller inte? har jag samlat 
tal om hur informanterna på olika sätt talade om att förhålla sig till huruvida män ska 
spela roller derby eller inte. Temat Det här är en sport handlar om mina tolkningar av 
informanternas tal om prestation och vad det innebär att hålla på med en sport. I temat 
Do it yourself – att bygga en sport har jag samlat tal som jag tolkat handlar om vikten av 
att samarbeta för att få sporten att fungera samt om normer för att få höra till gruppen. I 
tabellen nedan (Tabell 1) presenteras teman, underteman, exempelkoder samt exempel-
citat. Därefter presenteras teman och underteman, citat samt enstaka koder. Citatet i 
löptexten är skriva med indrag i mindre storlek än den övriga texten. 
 
Tabell 1. Teman, underteman samt exempel på koder och citat. 
Abstraktionsnivån i tabellen är högst till vänster och lägst till höger. 

Tema 
 

Undertema Exempelkoder Exempelcitat 

 
Dubbelhet kring 
hetero- och 
cisnormen 
 
 

 
Icke heteronorm 

 
I Roller Derby finns en norm 
att inte vara hetero  
 

 
”Men… så det är också nånting när man 
som heterosexuell är med i, i ett – i Roller 
Derby, så kan man också känna sig lite 
utanför.”  

 
En tillåtandenorm 
 
 

 
I roller Derby slipper man bli 
ifrågasatt för sin könsidentitet 
eller sexuella läggning 

 
”Så tycker jag att det är, det är liksom 
ingen som argumenterar emot då […] ”Vi 
tar till oss av det här och försöker bättra 
oss” liksom.” 

 
Det är viktigt att 
använda rätt 
pronomen 
 

 
Folk blir arga om man råkar 
säga fel pronomen 

 
” […] jag, jag, jag kän – känner inte – det är 
tio nya människor och jag kan inte deras 
namn, men jag ska kunna komma ihåg 
deras pronomen.” 
 

    

  

                                                            
2 Cis betyder att personen definierar sig med det biologiska kön hen fötts till. HBTQ är ett samlingsbegrepp som 
inkluderar homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Med 
homosexualitet avses personens sexuella läggning, transperson handlar om hur persons könsidentitet och 
queer kan handla om både könsidentitet och sexuell läggning men kan också stå för att individen har en kritisk 
inställning till de normer som råder i samhället (RFSL, 2016) 
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Fortsättning Tabell 1. Teman, underteman samt exempel på koder och citat. 
 Abstraktionsnivån i tabellen är högst till vänster och lägst till höger. 

Tema 
 

Undertema Exempelkoder Exempelcitat 

 
En frizon eller inte? 
 
 

 
Det finns kontroverser 
kring männen 
 

 
Om män ska få spela Roller 
Derby eller ej leder till 
konflikter 

 
” […] dom konversationer man ju – dom 
tar så mycket energi så man försöker ju 
nästa å bara ”A, men jag hör inte det där.” 

 
Män förstör Roller 
Derby 
 

 
Utan män försvinner 
konkurrensen och 
könstävlingen 

 
” […] och jag måste oftast prestera kanske 
tjugofem procent mer än vad jag tror för 
att få den uppmärksamheten som män får  
[…] Och i derby så försvinner den 
pressen.” 

 
Män ses som en andra 
klassens Roller Derby-
spelare 

 
Mäns Roller Derby är 
annorlunda och de spelar på 
ett dåligt och osäkert sätt 
 

 
”Det är inte så himla intressant med 
mansderby liksom.”  
 

 
Det här är en sport 
 

 
Fokus på att vinna 
 
 

 
Prestation är inte lika viktigt i 
Roller Derby som i andra 
sporter 
 

 
 ” […]  i andra sporter finns det nog en 
mycket större så här prestige… en 
prestige… att man måste prestera.” 

 
En sport för dom Andra 
 

 
I Roller Derby är kvinnor och 
transpersoner i majoritet – i 
andra sporter är män i 
majoritet 

 
”Nämen att det är kvinnor som är normen 
inom sporten liksom… är ju också en 
jättestor skillnad.” 

 
En sport i förändring 
 

 
Roller Derby håller på att 
förändras och bli mer likt 
andra sporter 

 
”Öh. Men dels så blir det mer elitistiskt, 
tycker jag att så här ”Vi måste vinna. Det 
är viktigare att vinna matcher än att folk 
mår bra”.  Äh, dåligt tycker jag.” 

 
Do it yourself – att 
bygga en sport 
 
 

 
Roller Derby bygger på 
ansvar 
 

 
Eftersom Roller Derby är DIY-
baserat måste alla hjälpas åt 
att upprätthålla strukturen 

 
” […]  alla måste hjälpa varann ständigt 
med… olika saker. […] vissa har koll på 
vissa saker och andra som har koll på 
andra.” 

 
Att bygga en sport 
kräver kommunikation 
 

 
Vissa personer blir mer 
lyssnade på och får lättare 
igenom sin vilja än andra 

 
”Men sen så finns det ju vissa som är 
bättre på att uttrycka sina behov än 
andra. Och då tror jag att det är lättare för 
dom att få rätt hjälp liksom...” 

 
Att bygga något viktigt 
tillsammans 
 
 

 
Roller Derby är en mycket 
viktig del av livet 

 
”Jag skulle säga att det är, jag vet inte om 
jag riktigt klarat mig utan den i vissa, i 
vissa skeenden … skeenden i mitt liv 
liksom.” 
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Dubbelhet kring hetero- och cisnormen 
I detta tema har jag samlat informanternas berättelser om hur de på olika sätt förhöll sig 
till hetero- och cisnormen. Heteronormen beskrevs som både närvarande och från-
varande beroende på kontexten. Jag tolkade cisnormen som närvarande i att det beskrevs 
som besvärligt att använda rätt pronomen samt i tal om att de som var cis blev mer 
lyssnade på. Samtidigt tolkade jag det som att det fanns en vilja att använda rätt pronomen 
och det beskrevs som något värdefullt att detta inte var något som ifrågasattes. Detta tema 
utgörs av undertemana Icke heteronorm, En tillåtandenorm och Det är viktigt att använda 
rätt pronomen.  
 

Icke heteronorm 
I undertemat Icke heteronorm har jag samtal tal där informanterna berättade om hur det 
fanns en ovilja att vara uttalat heterosexuell i roller derby och att det fanns en norm där 
alla roller derby-spelare förväntades vara homosexuella. Samtidigt tolkade jag 
informanternas tal om homonormen som att den kunde ”göra samma sak” som 
heteronormen. Till exempel berättade Ida om hur nya kvinnliga spelare objektifierades 
av kvinnliga spelare som spelat längre:  
 

Ida: Amen liksom, det har ju också varit en norm på ett negativt sätt alltså att man liksom, 
majoriteten som då har varit lesbiska har gjort massa knäppa grejer som heteronormen 
annars gör liksom. Om du förstår vad ja menar? 
Therese: Mm, jag tror det.  
Ida: Öh, jag har inget liksom konkret exempel nu. Men typ va så här jävligt sexistiska till 
exempel såhär… som känns som en annars i heteronormativa sammanhang en typisk 
mansgrej liksom. Och att det blir som att man inte ser på det som det det faktiskt är liksom. 
Äh, som ju är nånting negativt. Men förutom det så är det ju nånting väldigt positivt.  

 
Utifrån Hargreaves (2000) tolkar jag det som att roller derby som en ”gay sport” kan bli 
ett sätt för HBTQ-personer att få vara norm istället för att vara normbrytare till skillnad 
från i de traditionella idrotterna. 

 
En tillåtandenorm 

I undertemat En tillåtandenorm har jag samlat tal där informanterna beskrivit roller 
derby som en kontext där medlemmarna slipper bli ifrågasatta för sin könsidentitet eller 
sexuella läggning. Informanterna beskrev roller derby som en stärkande plattform för 
HBTQ-personer. Dock framkom det också tal där informanterna berättade att de 
uppfattade roller derby som en plattform som kan fungera stärkande för transpersoner 
och queera personer, men att de samtidigt själva inte hade problem med att bli könade 
som kvinnor: 

 
Ida: […]det är liksom… jag upplever det som en tolerant miljö. Men sen så har ju inte jag 
heller – även om jag inte alltid identifierar mig som en eh kvinna, så har jag inte heller 
problem med att bli könad som kvinna. 

 
Jag tolkar informanternas tal som att tillåtandenormen är kontextuell, det vill säga inom 
normen för att vara tillåtande finns det normer för vad som tillåts. Heteronormen 
upplevdes till exempel inte som okej och innefattades inte i tillåtandenormen. Ylva 
beskrev hur hon som motstånd mot heteronormen kan dra sexistiska skämt. Min tolkning 
är att hon gör samma sak som heteronormen kan göra genom att hon objektifierar andra 
spelare. Vidare tolkar jag Ylvas tal som att hon genom att göra samma sak vill belysa 
heteronormen. 
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Homofobi beskrevs i informanternas tal som något som inte förväntades finnas i roller 
derby. Samtidigt beskrev Ylva att hon ändå stött på det i roller derby-sammanhanget. Ylva 
beskrev det som att representation var något som kunde motverka homofobin: 
 
 […]Alltså så här jag har ändå, ändå upplevt homofobi inom derby. Ehm vilket jag inte hade förväntat mig. 
Första året jag var där då var det också så här… alla vara hetero. […]Och dom sa liksom så här jättekonstiga 
saker och då kände jag bara ”Va, men vad är det här? Va… det här var konstigt”. Det här var jag inte van vid 
i så här derby-världen. Men sen året efter då var det bättre. 
 

Det är viktigt att använda rätt pronomen 
Att använda sig av rätt pronomen är något som blivit en viktigare fråga på senare år inom 
roller derby. Det beskrevs som något positivt att det togs upp samtidigt som det beskrevs 
som en norm. Ida berättade att transpersoner och queera personer kan säga ifrån då de 
av misstag blir könade som kvinnor och att detta tas emot utan att de blir ifrågasatta.  
Samtidigt beskrev Johanna att det kunde vara svårt att komma ihåg alla pronomen i 
början och att det kunde leda till missnöje. Johannas gav uttryck för en viss oro att säga 
fel på grund av att andra spelare skulle kunna ta illa upp. Sammantaget tolkade jag det 
som att det finns en strävan i roller derby att gå emot samhällsnormer så som hetero- och 
cis-normen och på så sätt sträva efter att vara en inkluderande sport.  I informanternas 
berättelser beskrevs att spelarna förväntas ha god kunskap om både de normer de 
förväntas bryta mot och de normer de förväntas följa i olika sammanhang. 
 
En frizon eller inte? 
Temat En frizon eller inte? innefattar tre underteman; Det finns kontroverser kring 
männen, Män förstör roller derby samt Män ses som en andra klassens roller derby-spelare. 
I detta tema har jag samlat tal om hur informanterna på olika sätt talade om hur de förhöll 
sig till huruvida män ska spela roller derby eller ej. Det var en fråga som väckte starka 
reaktioner på flera håll. Utifrån informanternas berättelser fick jag en uppfattning om att 
frågan om huruvida roller derby bör vara en separatistisk sport för endast kvinnor och 
transpersoner skapade olika läger inom sporten.  
 

Det finns kontroverser kring männen 
I detta undertema har jag samlat tal där informanterna beskrev en konflikt om huruvida 
män bör få hålla på med roller derby eller ej. Maria berättade om hur mäns deltagande i 
roller derby kunde skapa olika läger mellan olika kvinnor och transpersoner. Detta 
skedde inte då männen inte var närvarande. Ylva beskrev i sitt tal om hur hon tänkte att 
vissa tog männens parti för att de tyckte synd om männen eller blev smickrade av att 
männen bad dem om hjälp. Samtidigt beskrev Johanna hur hon anser att roller derby ska 
vara en sport för alla. Johanna berättade om hur hon tyckte att det var besvärande att 
frågan om män tog mycket plats. Men jag tolkar det som att hon samtidigt uttryckte en 
viss ambivalens kring frågan eftersom hon sa att hon inte saknar att ha män i sitt lag:  
 

Johanna: Alltså… (suckar)… Ähhhm… jag saknar inte att inte ha… män i mitt lag. Äh… det 
jag… äh… det jag saknar är väl att i och med att vi har haft dom här diskussionerna inom min 
förening så har män som har varit domare i mitt lag slutat. Så att dom är istället vad man 
kallar – dom är inte med i nån liga, dom är mer independent. Som man säger. Äh… och det 
tycker jag är tråkigt. Det tycker jag är jättetråkigt.  

 
Ylva beskrev vad som kan anats vara den andra sidan av samma konflikt när hon sa: 
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 A, eller a, det är inte riktigt okej i alla fall inte att prata om det, är inte riktigt okej. Alltså det 
kan va okej om att prata med så här enskilda personer om man sitter hemma. Äh, det är inte 
okej att prata om det högt, för då tycker folk så här ”Nej, men vaddå?” (pratar med ljusare 
röst).  […] Nämen, man gör massa motstånd då, att folk blir irriterade och arga på mig, tycker 
att jag ska fokusera på annat eller ”varför bryr du dig om det?” liksom.  

 
 
Män förstör roller derby 

I detta undertema har jag samlat mina tolkningar av informanternas berättelser om hur 
män förstör roller derby. Informanterna lade i sitt tal fram olika åsikter kring om män 
förstör roller derby eller inte. Ylva berättade om hur männens intåg förstör det 
feministiska i roller derby: ”[…] Ähm, men jag upplever att det går utför… liksom. Öhm, 
dels på grund av… män. Ah. […]Mm. Att det inte längre är ett separatistiskt rum. Att det 
inte längre är en så feministisk miljö. Att… ehm, och så”. Ylva beskrev att en stor anledning 
till att männen förstör roller derby är att de tar det som självklart att kvinnor och 
transpersoner finns till för dem. Ylva berättade att likt hur det ser ut i samhället i stort tar 
männen det för givet att kvinnor och transpersoner ska hjälpa dem. Maria beskrev hur 
det blir utan män i laget och vad som förändras när män kommer in. Hon berättade om 
hur det blir en konkurrens om utrymme då männen är med. Vidare sa Maria det blir 
lättare att få syn på patriarkala strukturer när hon i och med roller derby har tillgång till 
ett sammanhang där män inte är med. Hon sa bland annat: 
 

Äh ja, det blir lättare att förstå dom hära maktstrukturerna som sker och utrymmes-… just 
utrymmeskonkurrensen… Och i och med om man – o man, om, om det bara är kvinno- och 
transpersoner som tränar med varann så förstår man mer dom här strukturerna.  

 
Maria beskriver vidare i sitt tal hur spelarna i roller derby behöver kompromissa med 
varandra om platsutrymmet och hur de anpassar sig efter varandra. Just genom detta 
beskrev hon roller derby som ett sätt att kunna se på köns- och maktstrukturer. 
 

Maria: Men dom är, dom har olika kroppsform och olika sätt att… ta sig an sporten. Och alla 
måste tillsammans och alla måste spela säkert och alla måste liksom… kompromissa om 
platsen på olika sätt. Och att göra folk medvetna över, över deras liksom plats som du har, 
utifrån deras fysiska liksom förutsättningar. Så att roller derby är ändå en, en väldigt 
praktisk sätt att se på… köns- och maktstrukturer. Så det är nånting som är ofrånkomligt och 
därför blir det praktiserat, just så här feminism och inkludering och solidaritet men under 
förutsättningar av diskussion och kommunikation.  

 
Maria beskrev vidare hur maskulinitet istället är nära sammankopplat med prestige.  Till 
skillnad från Ylva och Maria sa Johanna att hon ansåg att män som grupp bör få spela roller 
derby. Samtidigt tolkade jag det som att hon beskrev maskulinitetsnormen som något som 
kan fungera destruktivt i sport. 
 

Therese: När du säger snubbighet va– hur skulle du definiera det? 
Johanna: Ja men hela den här… a, alltså den enda erfarenheten jag har är väl att min bror - 
om man nu kan dra paralleller till min bror som har hållt på med en annan sport hela livet. 
Där det hela tiden, man hela tiden så hära jämför sig med sig själv eller jämför sig med andra 
hela tiden och liksom vad gör dom och vad kan jag göra bättre. Inte för att man vill utveckla 
kanske varandra, utan bara för att man vill utveckla sig själv trots att det är en lagsport.  

 
Män ses som en andra klassens roller derby-spelare 

I detta undertema har jag samlat tal som jag tolkar handlar om hur män ses som sämre 
eller mindre intressanta roller derby-spelare. Detta undertema inkluderade koder som 
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Mäns roller derby är annorlunda och de spelar på ett dåligt och osäkert sätt och Att vara 
man i roller derby ger en låg social status.  
 

Ylva: Äh, alltså… roller derby, alltså för kvinnor och transpersoner… det är mer så här 
tekniskt liksom. Mer så här teknik och strategi. Och det här som snubbarna spelar det är mer 
äh… dom bara brulfar på liksom och går på nån slags machohet så här bara ”Aaahh! Jag bara 
brötar mig fram här”. […] För att det är ju liksom på ett helt annat sätt. Det är inte så här… 
det finns ingen teknik. Dom bara… köttar på. Äh och, skadar sig så jäävla mycket. Skadar sig 
skitmycket. Det är farligt.  

 
Ylva beskrev en ilska över hur män spelar roller derby och hur de beter sig på ett 
stereotypt manligt kodat sätt. Idas svar var mer neutralt i frågan och hon sa att det för 
henne inte spelar så stor roll om män spelar roller derby eller inte. Samtidigt berättade 
hon att det inte är intressant med roller derby för män och att det anses vara tråkigt. 
Sammantaget tolkade jag det som att mäns deltagande i roller derby väckte mycket 
känslor på flera håll. Jag fick uppfattningen om att innebörden av en frizon såg olika ut för 
informanterna och att de uttryckte olika åsikter om vad det innebär att göra en feministisk 
sport. 
 
Det här är en sport 
I temat Det här är en sport har jag samlat tal som jag tolkat handlar om hur deltagarna på 
olika sätt förhåller sig till roller derby som en sport. Jag tolkade det som att informanterna 
förhöll sig till roller derby i relation till den normativa sporten. Sport ställdes i vissa fall i 
motsats till politik och feminism. Prestation lyftes fram av Ylva och Maria som något 
manligt kodat och som försöktes undvikas. Samtidigt beskrev Ylva det som att det är ett 
psykiskt behov att vinna. Ylva: ”[…]Det är kul å vinna. Det behöver man göra ibland också, 
annars så påverkar det en psykiskt också liksom om man bara förlorar hela tiden”. Ida och 
Johannas pratade om att de främst ser på roller derby som en sport där det viktigaste är 
att vinna. Temat Det här är en sport innefattar undertemana Fokus på att vinna, Att bygga 
en sport kräver kommunikation samt Att bygga något viktigt tillsammans. 
 

Fokus på att vinna 
I undertemat Fokus på att vinna har jag samlat informanternas tal om hur de förhöll sig 
till prestation och att vilja vinna. Informanterna beskrev på olika sätt hur de såg på roller 
derby som en prestationsinriktad sport.  Gemensamt för alla informanter var att de talade 
om hur de förhöll sig till prestation och att vinna. Ylva och Maria pratade om att de inte 
ansåg att det var viktigast att prestera i roller derby. Jag tolkade det som att de istället 
menade att det är viktigare att alla (kvinnor och transpersoner) får vara med på lika 
villkor. Ylva talade också om att ta tid för att fånga upp konflikter istället för att lägga allt 
att fokus på att bli bäst: ”[…]så är det mer att så här ah, det är viktigt att vi har bra stämning 
alla mår bra, uppstår det nånting då pratar vi om det”. Ida berättade att roller derby 
förändras i och med att sporten växer, vilket påverkar hur mycket fokus som läggs på att 
vinna. Hon beskrev vidare att det förr inte gick att spela ”fult” eftersom roller derby-
communitiet var så pass litet att alla snart skulle få reda på det och inte vilja spela mot en. 
Men Ida uttryckte också att det fortfarande finns en tradition av att spela schysst inom 
sporten. Maria belyste istället vad jag tolkar det som hur roller derby genom att inte lägga 
fokus på prestation bryter mot maskulinitetsnormen som råder i samhället: 
 

 […] och det behöver – alltså man be- bara för att jag kanske inte åker längst fram så betyder 
det inte att jag är bäst. Men det finns nånting outtalat i samhället som är så. Att störst går 
först. Och störst måste man bli för att kunna gå först.[…] Men så till exempel jag tänker- min 
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fördom till exempel mot en- ett fotbollslag liksom att man måste kanske vara väldigt 
maskulin och brölig, för att platsa till exempel. Och jag tror att roller derby försöker undvika 
sånna – just den sortens ähm… ribbor på det sociala liksom.  

 
Informanterna beskrev hur synen på att vinna skiljer sig mycket mellan olika lag. Johanna 
och Ylva berättade hur det kan se väldigt olika ut beroende på vilken nivå laget spelar på. 
Både Ylva, Johanna och Maria beskrev feminismen som motsats till att lägga allt fokus på 
prestation. Mycket tid går åt till annat än att träna vilket Johanna beskrev som 
frustrerande. Johanna tog i sitt tal upp pronomenrundor som exempel, men hon lyfte 
också upp feminism och separatism. Hon gjorde en uppdelning mellan de individer som 
vill prestera i roller derby och de som främst söker sig till roller derby som ett feministiskt 
rum. Johanna berättade vidare hur hon hade en uppfattning om att hon sågs som ”mindre 
feminist” i roller derby-sammanhanget bland annat eftersom hon främst vill prestera. 
Samtidigt pratade både Johanna och Ylva om att det finns ett utrymme för de som vill 
prestera i A-lagen och för de som inte vill lägga lika mycket fokus på prestation i B-lagen. 
Johanna uttryckte det såhär: 
 

Johanna: […]Så att man har liksom - i topplaget, i A-laget, så är det alltid dom som… a, men 
dom som tränar mest. Dom som ”Vi vill verkligen hålla på med det här!”. Dom kan va fluffiga 
liksom, men dom vet vad det innebär. Sen så har du kanske B-laget, som, som är kanske lite 
mer ”A, men jag vill – jag vill tävla, men jag vill inte göra det på en jättehög nivå”. Och det är 
ganska, det är en ganska fin tanke. Att - plus att man drillar folk från B-laget för å komma 
upp till A-laget sen. Att dom kanske får… blodsmak i munnen för det. 

 
Samtidigt talade Maria om att det krävs kommunikation för att bevara det feministiska 
med sporten. Maria beskrev att hon ansåg att roller derby var feministiskt eftersom 
kvinnor och transpersoner får ta plats och bete sig på ett annat sätt än i samhället i övrigt. 
Men det krävs att de i laget stannar upp och tar vissa diskussioner för att kunna bevara 
det feministiska. Detta uppfattar jag stå i viss motsats vad Johanna sa när hon berättade 
om att mycket tid går åt till annat än att träna, vilket hon beskrev som frustrerande. Vidare 
tolkade jag Marias tal som att maskulinitetsnormen, vilken lägger fokus på prestation 
(Hargreaves, 1990) finns även i roller derby och att den i vissa fall kan stå direkt i motsats 
till att se till allas välmående.   
 

Maria: Aa eller inte gränslöst men, att man bara – att man ska så här om man ramlar ska man 
upp igen och försöka igen och om man… om man får en hit så ska man lära sig å hantera den 
bättre nästa gång liksom. Och jag tror att många liksom just ur en säkerhetsaspekt så tror 
jag att mycket liksom, mycket blir förlorat så.  

 
Att bygga en sport kräver kommunikation 

I undertemat Att bygga en sport kräver kommunikation har jag samlat informanternas tal 
om hur roller derby kan ge plats åt andra personer än vad idrotten traditionellt har gjort. 
Jag tolkar detta i ljuset av hur idrotten är traditionellt sett manligt kodad (Messner, 2003). 
Roller derby beskrevs av alla informanter vara en sport där kvinnor och transpersoner är 
i majoritet och är norm. Samtliga informanter beskrev detta som något som var viktigt för 
dem. Maria talade om att det gör att fokus ligger mindre på prestation och att vara bäst.  
Hon beskrev vidare att det är lättare att komma in i sporten eftersom den inte kräver 
tidigare erfarenhet. Roller derby beskrevs av Maria som en sport där de som tidigare inte 
sett sig som idrottsutövare kan hitta en plats. En viktig del i detta är att alla är välkomna. 
Till skillnad från i andra sporter spelar det ingen roll hur ens kropp ser ut. Alla får vara 
med oavsett om de har stora eller små kroppar. Informanterna pratade också hur de som 
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kvinnor och transpersoner fick ett annat utrymme i roller derby än i den traditionella 
idrotten och i samhället i övrigt.  
 

Ylva: […]den första är att det är den enda sporten där kvinnor och transpersoner får ta plats 
på ett sånt sätt och bete sig på ett sätt som inte är riktigt… alltså jag tänker så här typ sån 
här sporter som är kvinno-dominerade är ju typ så här balett och man ska va så här lite gullig 
och söt å eh och så där. Öhm, men i roller derby så får vi så här svettas och tacklas och… och 
så där bete oss på ett sätt som inte är så… ehm, a men typiskt för ehm kvinnopersoner. 

 
Utifrån informanternas berättelser som presenteras i undertemat ovan tolkar jag det som 
en viktig faktor är att alla är välkomna. Dock inkluderas inte män självklart i ”alla” som är 
välkomna. 
 

Att bygga något viktigt tillsammans 
I undertemat Att bygga något viktigt tillsammans har jag samlat informanternas tal om att 
roller derby håller på att förändrats. Det var något som var återkommande i intervjuerna. 
Trots att informanterna hållit på med roller derby olika länge talade alla om hur sporten 
förändrats sen de började. Ida pratade om att alla lag går mer mot att fokusera på att bli 
bäst och prestera och att detta är en naturlig utveckling som sker i sport. Ju mer roller 
derby växer ju mer tycks det bli likt andra sporter. Ylvas beskrev att det i och med det rör 
sig bort från det feministiska med att roller derby ska vara en sport för kvinnor och 
transpersoner. Detta förstör det som hon tycker är viktigt med sporten. Men att sporten 
förändras belystes inte endast som något dåligt. Johanna berättade om att spelarna till 
skillnad från tidigare idag tar mer hand om sina kroppar genom att till exempel utöva yoga 
vid sidan av roller derby-spelandet. Ida berättade att hennes förening har fått mer 
resurser och möjligheter att träna. Hon berättade vidare om att roller derby idag anses 
som en mer seriös sport i medierna.  Ida beskrev det också som att roller derby redan nu 
inte är särskilt olikt andra sporter. Maria berörde inte ämnet lika mycket, men uttryckte 
att hennes förening också växer mycket varje år. 
Sammantaget uppfattade jag det som att informanterna uttryckte olika uppfattningar om 
vad det innebär att vara aktiv i en feministisk idrott. Prestation beskrevs både som något 
eftersträvansvärt och samtidigt som något som kan stå i vägen för att bevara det 
feministiska sammanhanget i roller derby. 
 
Do it yourself – att bygga en sport 
I temat Do it yourself- att bygga en sport har jag samlat informanternas berättelser som 
jag tolkat handlar om hur det är att verka i en självorganiserad sport. På grund av att roller 
derby utgår från ett gör-det-själv-motto (DIY) påverkas sporten inte av kommersiella 
intressen på samma sätt som andra idrotter, vilket har effekter på möjligheten att 
förändra genuspositioner (Finley, 2010). Men samtidigt tolkar jag det utifrån mina 
informanters berättelser att gör-det-själv-aspekten av roller derby i kombination med att 
sporten är relativt ny, kan leda till en stor arbetsbörda för spelarna vilket kommer att 
presenteras nedan. 
 

Roller derby bygger på ansvar 
I undertemat Roller derby bygger på ansvar har jag samlat informanternas tal om hur 
roller derby på grund av sin gör-det-själv-kultur kräver mycket av deltagarna. 
Informanterna berättade om hur roller derby tar upp mycket av deras tid eftersom de inte 
bara kan gå på ett träningspass och sen gå hem och göra annat. I roller derby krävs det att 
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spelarna hjälps åt tillsammans och ordnar med allt som sker runtomkring själva 
träningen. Johanna och Maria jämför det med andra sporter: 
 

Maria: Aa. Alltså det är inte, det är inte som att gå till gymmet och köra ett pass och sen gå 
hem. Utan det gäller, det är nånting som är genomgående väldigt mycket och… och just att 
man måste upprätthålla hela strukturen samtidigt som man är med i strukturen. Och det är 
det som jag tror att det är ganska krävande som en sport som man håller på med som är 
självorganiserad.  

 
Johanna: […]och du behöver bara gå på träning och träna och det är samma när det gäller 
fotboll. Du har liksom, allting är så uppstrukturerat och du själv som spelare behöver liksom 
inte, gå in och göra så mycket eg- alltså lägga så mycket av din egna tid på det. Men inom 
roller derby så – i och med att det är så himla nytt så har du inte dom här gamla 
medlemmarna som - du har inte den här gamla tanten som kan hjälpa och stå i kassan för 
att hennes barnbarn spelar – än, det kanske kommer om femtio år. 

 
Att sporten kräver så mycket av deltagarna beskrevs också som något som kan vara 
stressande om samarbetet inte fungerar. Ylva pratade om hur alla i föreningen behövde 
hjälpas åt för att få det att fungera. Men eftersom alla inte gjorde det fick vissa personer 
göra väldigt mycket och detta ledde till att en del personer brände ut sig. Samtidigt 
beskrivs självorganiseringen som något som också kan föra med positiva saker.  
 

Ida: Äh och det finns ju både positiva och negativa saker med det liksom. Att man ska testa 
och göra saker som man inte vet hur man ska göra, så kan man ju komma med jätte – kan ju 
liksom komma mycket positivt ur det också. Att det inte finns liksom ”Såhär har vi alltid 
gjort!”(pratar med en mörkare röst) liksom.  

 
Att bygga en sport kräver kommunikation 

Gemensamt för berättelserna var att informanterna på ett eller annat sätt pratade om 
vikten av kommunikation. Det som skiljde sig var hur de beskrev kommunikationens 
funktion och huruvida de talade om kommunikationen som bristande eller ej. Att driva 
sin fråga för hårt var något som lyftes fram som hindrande i Idas och Johannas berättelser, 
medan Maria lyfte vikten av att vara bra på att kommunicera för att bli lyssnad på. Ylva 
talade om hur roller derby inte skiljer sig åt från samhället i övrigt, utan det är de personer 
som är vita och cis som blir mest lyssnade på. 
 

Johanna: Men det blir ju problematiskt när man ska hålla på med en sport och vill liksom 
avancera och och vill… och vill bli bättre liksom och vill ta kanske pallplats i SM eller om man 
vill komma till, till USA och spela matcher och ska ta hänsyn till… få individer som ställer 
ultimatum. Alltså det är verkligen inte så hära ”Jag skulle kunna” utan ”Nämen absolut inte”. 
Alltså dom här absoluta sakerna.  

 
Maria: […]och som har hittat ett vokabulär som, som fungerar och som har lärt sig att så hära 
och ”Om jag ger den här sortens feedback så förstår folk bättre” äh ”Vad jag ska säga” och att 
man kanske inte ska säga vad man inte ska göra, utan vad man hellre ska fokusera på.  
 

Sammanhållning 
I detta undertema har jag samlat tal om hur sammanhållningen både tycks anses 
annorlunda av en del och av andra inte skilja sig från andra sammanhang. Jag har här 
också samlat informanternas berättelser om vad jag uppfattar som en norm att älska 
roller derby och på samma gång en genuin känsla hos alla informanterna. Gemensamt för 
berättelserna var att informanterna på ett eller annat sätt talade om vikten av 
sammanhållning i roller derby. Det som skiljde sig var hur de beskrev att de såg på 
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sammanhållningen. Ylva berättade om hur hon har en stor del av sitt sociala närverk i 
roller derby och bygger sitt liv kring sporten. Hon beskrev också en sammanhållning inom 
roller derby-nätverket som sträcker sig över hela världen. Ylva beskrev vidare hur spelare 
kan bo hemma hos andra spelare, de aldrig träffat förr, när de är ute och reser. Jag tolkar 
det som att Johanna inte var riktigt säker på hur hon såg på sammanhållningen i sitt lag, 
eftersom hon ändrade sig en stund senare. 
 

Johanna: Jag tycker vi har en ganska bra sammanhållning. […] Men vi har jättebra 
sammanhållning och vi gör ju saker… tillsammans. Vi har ju ofta lagmöten och… vi träffas i 
våra små grupper som vi har inom laget. Och vi har nog samma mål, det är nog väldigt viktigt 
att laget har, har gemensamma mål. Som alla är överens om.  

 
Maria tycktes mer säker på hur hon såg på sammanhållningen i sitt lag. Hon beskrev 
sammanhållning som god, men att det kan vara svårt att komma in i den. 
 

Maria: Aa, den är… den- det tar ett tag att entra den sammanhållningen och förstå hur den 
är samman- svetsad liksom och – men generellt så är den väldigt bra. Det är väldigt bra 
stämning. Det är väldigt… det är väldigt liksom systerligt och liksom väldigt… aa, man är glad 
å se varann när man inte har sett varann på ett tag å… å så. […]Och sen så, sen så tycker jag 
att derby också såhära folk – folk som har hållt på ett tag dom är så hära ”Man kan bara va 
sig själv” äh så här när man spelar ”Man kan bara va sig själv i laget och man kan bara… vara 
sig själv”. Men jag tycker att det där är lite dubbelt för jag tycker man liksom stöper in sig i 
en viss form eller man skriver ett socialt kontrakt med sitt lag eller sin förening och det är 
den som – man går igenom en viss flaskhals och sen så, och sen så blir man en del av gruppen 
liksom. Men det är, det är ingenting som kommer för givet.  

 
Även om att bli en del av gruppen kan vara svårt beskrev Maria att roller derby kan bryta 
mot de samhällsnormer som råder idag: ”Så jag tycker ändå att just så hära i 
gruppsamarbete på det här sättet i föreningsliv är ganska annorlunda från alltså normer 
och standarder som är just nu i samhället liksom”. Till skillnad från vad Maria och de 
andra informanterna gav uttryck för i sitt tal tycktes Ida inte anse att det är något särskilt 
med sammanhållningen i roller derby. 
 

Ida: För att jag tycker att det också har, att sporten har ett sånt rykte om att det är så jävla 
så här… a men, liksom stärkande för varandra och så här och det är det väl liksom för vissa. 
Äh absolut, men… men jag ser inte heller hur det skulle skilja sig från… nått annat 
sammanhang… där man är liksom ett lag eller träffar en skara människor som man 
tillbringar mycket tid tillsammans med liksom.  

  
Gemensamt för alla av informanternas berättelser var att de framhöll hur viktigt roller 
derby är för dem. De talade om hur de prioriterar roller derby framför mycket annat i sina 
liv. Samtidigt lyfte flera av informanterna att det finns en norm att sätta roller derby 
framför allt annat. Maria berättade om hur det i roller derby-sammanhanget finns en 
norm att bara prata om roller derby. Allt annat ställdes i relation till roller derby och blev 
bara intressant att tala om i den relationen. Maria berättade att hon inte vet vad alla 
hennes lagkamrater arbetar med. Men hon vet när de har mens, eftersom det kan påverka 
roller derby-utövandet och gruppen. Hon berättade vidare att även när spelarna är på fest 
ihop så är roller derby det enda samtalsämnet. Därmed blir det svårt för utomstående att 
komma in i gruppen. Ylva beskrev roller derby som mycket viktigt för henne. Samtidigt 
berättade hon om hur det kan vara svårt att prioritera andra saker en helg. Då hon vid ett 
tillfälle valt att vara borta hörde hennes lagkamrater av sig efteråt och frågade om hon låg 
på sjukhus. I detta beskrev Ylva vad jag tolkar det som en väldigt stark norm. Normen blev 
så stark att lagkamraterna var övertygade om att något måste vara fel när Ylva var borta. 
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Utifrån Turner (1982 citerat i Hogg et. al., 2004) tolkar jag lagkamraternas oro som både 
beroende av normen och samtidigt ett upprätthållande av den. Till skillnad från Ylvas lag 
tycks normerna i Johannas lag ha förändrats. Johanna berättade hur det i hennes lag 
tidigare funnits en stark norm att ha hela sitt sociala sammanhang inom roller derby. Men 
hon berättade att detta har förändrats och framhöll vikten av att lägga tid på sina 
relationer utanför roller derby. 
 

Johanna: Man har andra vänner som man måste ta hand om. För nån gång så kommer man 
sluta med derby och då måste man ju ha kvar sin familj eller liksom sina andra icke-derby 
vänner. Å det är skönt att många har kommit till den insikten att det – att det behövs. Att 
man, man – vi tycker om varandra på tracken, vi behöver inte umgås hela tiden.  

 

Sammantaget tolkade jag det utifrån informanternas berättelser i temat Do it yourself – 
att bygga en sport som att roller derby både är en sport, men också mer än en sport. För 
vissa av informanterna uppfattade jag det som att roller derby är ett sammanhang vilket 
inte är olikt andra idrotter, medan andra levde sitt liv i roller derby.  Gemensamt för dem 
alla tycktes dock vara att roller derby var mycket viktigt. 
 

Diskussion 
 

Syftet med min studie var att utifrån informanternas berättelser undersöka hur 
informanternas sociala identitet påverkades i positiv riktning av att de som icke-män 
tillhör normen i roller derby. Mina frågeställningar var: Hur pratar informanterna a) om 
en positiv gemenskap inom roller derby? b) om normer kring gemenskap inom roller 
derby? Studien bygger på intervjuer med fyra kvinnliga roller derby-spelare som alla var 
aktiva spelare då intervjuerna genomfördes. Genom en explorativ tematisk analys 
bearbetades intervjuerna och samlades i fyra teman: Dubbelhet kring hetero- och 
cisnormen, En frizon eller inte?, Det här är en sport samt Do it yourself – att bygga en sport. 
Temana är gjorda utifrån mina tolkningar av informanternas berättelser. 
 
Med den första frågeställningen undersöks vad informanterna beskrev bidrog till en 
positiv gemenskap i roller derby. Utifrån resultatet tolkar jag det som att det fanns flera 
olika faktorer som bidrog till att skapa en positiv gemenskap. En del i det var att roller 
derby kan fungera som en idrott där personer som inte tidigare upplevt sig tillhöra 
normen inom idrott har kunnat hitta en plats. Jag tolkar det utifrån informanternas 
berättelser i undertemat Att bygga en sport kräver kommunikation som att detta kan ha 
handlat om personer som redan under skolgymnastiken haft en upplevelse av att inte 
passa in. Detta går i linje med vad Paul och Blank (2015) fann i sin studie, där det framkom 
att några av deltagarna valt att spela roller derby på grund av att de blivit nekade att delta 
i organiserad lagidrott som unga. 
 
Ytterligare en faktor som kan bidra till gemenskapen kan vara att sporten är en frizon i 
den manligt kodade sportvärlden (Hargreaves, 2000). I mitt resultat framkommer att 
roller derby skiljer sig från mainstream-idrotten genom att erbjuda en plats där kvinnor 
och HBTQ-personer kan få vara norm, vilket bland annat går i linje med Glorioso (2011). 
Vidare beskrev mina informanter i undertemat Att bygga en sport kräver kommunikation 
att kvinnor och transpersoner har utrymme att bete sig på ett annat sätt i roller derby än 
i samhället i övrigt till exempel genom att de får tacklas och svettas, vilket går i linje med 
Finley (2010). Jag tolkar mina informanters uttalande om att de får tacklas och svettas 
som att det kan vara ett uttryck för att de har möjlighet att utmana den betonade 
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feminiteten vilken premierar kvinnor som är försiktiga i användandet av sina kroppar 
(Connell, 1987; Finley, 2010).  
 
Att roller derby kan fungera som en plats där heteronormen utmanas går i linje med vad 
Murray (2012) funnit i sin studie. Murray menar att när de lesbiska atleterna inte ses som 
superhjältar, det vill säga undantag från andra kvinnor, utan som vanliga människor blir 
det lättare att för åskådarna att identifiera sig med dem. Genom denna normalisering av 
de lesbiska roller derby-spelarna kan heteronormen utmanas (Murray, 2012). Kvinnor 
som idrottar har ofta setts som lesbiska och för att slippa utsättas för homofobi och för att 
bli accepterade har kvinnor inom idrotten pressats till att visa på en heterosexuell 
betonad femininet (Murray 2012; Hargreaves 2000; Connell, 1987; Krane, Choi, Baird, 
Aimar, & Kauer, 2004; Pavlidis & Fullagar, 2014). Utifrån flera av mina informanters 
berättelser tolkar jag det som att roller derby skiljer sig från denna norm. Här är istället 
alla (kvinnor och transpersoner) välkomna oavsett hur deras kroppar ser ut. Små som 
stora – alla har de en plats och något att bidra med. Detta går i linje med vad deltagarna i 
Gloriosos (2011) studie beskrev. De menade att roller derby skapar en mer positiv 
representation av kvinnors kroppar. Deltagarna i Gloriosos studie såg sig själva som 
rollmodeller för andra kvinnor och flickor genom att visa på att kvinnors kroppar är 
starka och atletiska. 
 
En del i att skapa ett tillåtande klimat är enligt informanternas berättelser i undertemat 
Det är viktigt att använda rätt pronomen att de ser roller derby som en plats där 
transpersoner och queers slipper att bli ifrågasatta till skillnad från hur det ofta är 
samhället idag. En annan del i att skapa en positiv gemenskap framkom i undertemat Män 
förstör roller derby. I detta undertema berättade bland annat Maria om hur det blev lättare 
att få syn på maktstrukturer i roller derby eftersom män inte var med. I en studie gjord av 
Donnelly (2011) beskrev deltagarna att mäns frånvaro ledde till ett mer stödjande och 
uppmuntrade klimat i gruppen.  Utifrån Marias beskrivning tolkade jag det som att det 
blir lättare att få syn på mäns överordning i samhället genom att roller derby som ett 
separatistiskt rum blir en slags frizon från patriarkatet. Maria berättade att spelarna 
behöver bli medvetna om den plats de har och sina olika fysiska förutsättningar. Hon 
beskrev hur roller derby för henne blir ett praktiskt sätt att se på köns- och 
maktstrukturer genom att spelarna behöver kompromissa om platsutrymmet och 
anpassa sig efter varandra. Jag tolkar Marias tal som att hon menade att detta innebär ett 
praktiserande av feminism, inkludering och solidaritet som inte går att praktisera på 
samma sätt då män deltar. Jag anser att detta går i linje med vad Glorisio (2011) som 
menar att roller derby är den enda idrotten som inte kan sägas reproducera patriarkatet 
eftersom den ägs av spelarna själva. På grund av att roller derby utgår från ett DIY-motto 
påverkas idrotten inte heller av kommersiella intressen på samma sätt som andra 
idrotter, vilket också har effekter på möjligheten att förändra genuspositioner (Finley, 
2010).  
 
Jag uppfattar Johannas tal i samma tema som att hon anser det vara skönt att slippa 
”snubbighet”, vilket jag tolkar som ett uttryck för ett individualistiskt beteende där 
individen lägger större vikt vid sin egen prestation än vid sitt lags prestation. Hur mycket 
vikt som läggs vid prestation tycks skilja sig mellan lagen och mellan spelarna. Ylva och 
Johanna beskrev båda att det skiljer sig mellan A- och B-laget. Ylva beskrev hur de i B-
laget tar hand om varandra och att de tar sig tid att lösa konflikter om de uppstår. Maria 
berättade i Det viktigaste är inte att vinna att roller derby skiljer sig från rådande 
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samhällsnormer också i att störst inte nödvändigtvis behöver gå först. I Hur viktigt det är 
att vinna beror på kontexten berättade Maria att hon ansåg att roller derby var feministiskt 
eftersom kvinnor och transpersoner får ta plats och bete sig på ett annat sätt än i 
samhället i övrigt. Min tolkning är att Marias beskrivning går i linje med vad Finleys 
(2010) studie där informanterna också beskrev att de hade utrymme att bete sig på ett 
annat sätt än i samhället i övrigt. Jag tolkar det även som att Marias uttalande går i linje 
med Stroms (2008) som skriver om hur roller derby har velat undvika den traditionellt 
maskulint kodade sportvärlden och istället bara velat använda sig av den instrumentella 
aspekten av idrott för att skapa ett utrymme för kvinnor inom idrotten. Men Maria 
beskrev också att det krävs att spelarna i laget stannar upp och tar vissa diskussioner för 
att kunna bevara det feministiska.  
 
I undertemat En särskild sorts sammanhållning framkom att gemensamt för alla deltagare 
i studien var att de alla beskrev roller derby som mycket viktigt för dem. Flera av dem 
uttryckte att de älskade roller derby. Johanna beskrev att hon inte visste hur hon skulle 
ha klarat sig utan idrotten i vissa skeenden av sitt liv. Ylva berättade om hur hon hade 
större delen av sitt sociala nätverk i roller derby och beskrev roller derby-världen som en 
stor världsvida familj. Maria talade om hur roller derby uppfyller många behov vi 
människor har i livet så som sociala behov, fysiska behov och behov av trygghet. Ida 
beskrev roller derby som väldigt, väldigt viktigt för henne och i undertemat Roller derby 
framför allt var hon en av dem som berättade om hur hon prioriterade idrotten framför 
mycket annat i sitt liv. Flera av informanterna beskrev sammanhållningen i sitt lag som 
oftast god. Maria berättade att det kan vara lite svårt att komma in i sammanhållningen. 
Men Maria tycktes ändå mena att gruppsamarbetet i roller derby skiljer sig mot hur det 
ser ut i samhället idag. Jag tolkar det som att hon menade att roller derby är ett mindre 
individualistiskt sammanhang än det svenska samhället i övrigt.  Detta tolkar jag går i linje 
med Beaver (2012) och Storms (2008). Utifrån informanternas berättelser tolkar jag det 
som att deras medlemskap i roller derby är en del av deras sociala identitet och att det 
också är en del i att roller derby blir så viktigt för dem (Hogg et. al., 2004). Samman-
fattningsvis tolkar jag det som att det finns flera faktorer som bidrar till gemenskap i roller 
derby. Dels tycks roller derbys feministiska potential vara viktigt för informanterna och 
den tycks bidra till att skapa en frizon. Denna frizon beskrivs både vara en frizon från 
hetero -och cisnormen enligt flera av informanterna. Men den beskrivs också vara ett 
utrymme där jag tolkar det som att kvinnor och transpersoner får möjlighet att utmana 
den betonade femininiteten (Connell, 1987). Vidare beskriver alla informanter att roller 
derby är mycket viktigt för dem. Utifrån Knowles och Gardner (2008) tolkar jag det som 
att en del i detta skulle kunna vara att gruppmedlemskapet i roller derby ger dem en 
känsla av tillhörighet. Detta går också i linje med Pavlidis och Fullagar (2014).  
 
Med den andra frågeställningen ville jag undersöka hur informanterna talade om normer 
kring gemenskapen i roller derby och hur den enligt deras tal tog sig uttryck. Även om 
roller derby beskrevs som en frizon från heteronormen i informanternas tal framkom 
också tal där jag tolkade heteronormen som närvarande i roller derby. I undertemat Icke 
heteronorm framkom tal där informanterna beskrev en homonorm. Utifrån informanter-
nas berättelser tolkade jag det som att homonormen kunde göra samma sak som 
heteronormen genom att spelare som spelat längre objektifierade nya spelare. Min 
tolkning är att de spelare som spelat längre på så sätt ändå reproducerade en heteronorm 
som gör kvinnors kroppar till objekt. Detta tolkar jag går i linje med Murray (2012) som 
menade att även om roller derby kan utmana könsstereotyper så reproducerades 
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heteronormen även där.  Min tolkning är att de spelare som spelat längre genom att 
objektifiera de nya spelarna är med och reproducerar patriarkatets objektifiering av 
kvinnors kroppar.  Patriarkatets objektifiering av kvinnors kroppar i kombination med 
den betonade feminiteten är en del i att kvinnor lär sig att inte använda sina kroppar fullt 
ut (Young, 2009; Connell, 1987). I undertemat Homofobi i roller derby beskrevs 
heteronormen också finnas mer närvarande i vissa lag där få var öppet homo- eller 
bisexuella. Jag tolkar det utifrån Hargreaves (2000) som att heteronormen är så stark i 
vårt samhälle idag att det är svårt att helt hitta frizoner från den. Min tolkning utifrån 
informanternas tal i undertemat Tillåtandenormen är kontextuell är att det skulle kunna 
vara därför som vissa av informanterna uttryckte att de upplevde att det finns en stark 
homonorm. Att ha en stark homonorm skulle kunna vara ett sätt att skydda den egna 
gruppen och tydliggöra vilka som hör till och vilka som inte gör det (Pavlidis & Fullagar, 
2014; Hogg et. al., 2004). Även cis-normen var något som jag uppfattade finnas en 
dubbelhet kring. Dels tolkade jag det utifrån Johannas tal i undertemat Det är viktigt att 
använda rätt pronomen som att det fanns en risk att mötas av sociala sanktioner, till 
exempel ogillande, om hon skulle råka säga fel pronomen. Detta ledde till en oro att göra 
fel och därmed riskera att hamna utanför gruppen. Jag uppfattade det också som att 
Johanna i undertemat Hur viktigt det är att vinna beror på kontexten gav uttryck för att till 
exempel pronomenrundor tog viktig tid från träning. Detta skiljde sig från Ida och Maria 
som båda lyfte upp frågor kring pronomen som något viktigt och bra. Dock uttryckte Ida 
också att mycket av tiden gick åt till annat än att träna, vilket jag uppfattade på henne som 
något negativt, medan Maria lyfte vikten av att ta sig tid att ta vissa diskussioner. 
 
Något som jag uppfattade som genomgående i mina intervjuer var vad jag tolkade var en 
konflikt om huruvida män bör få hålla på med roller derby och om de ska få spela ihop 
med kvinnor och transpersoner. Utifrån informanternas tal uppfattade jag det som att det 
var en viktig fråga för dem. Frågan tycktes skapa konflikter både mellan spelare, men 
också inom spelare. I undertemat Det finns kontroverser kring männen beskrev Johanna 
att roller derby bör vara en idrott för alla, det vill säga även män. Samtidigt sade hon att 
hon inte saknade att ha män i sitt lag. Johanna berättade vidare att hon var så trött på 
frågan om män bör få vara med att hon slutade lyssna då någon lyfte frågan. Detta tolkar 
jag stå direkt i relation till Ylvas tal där hon beskrev hur andra spelare kunde bli irriterade 
på henne när hon lyfte frågan. Utifrån Ylvas tal uppfattade jag det som att frågan var 
väldigt viktig för henne. Yva sade i undertemat Män förstör roller derby att män förstör 
det feministiska med roller derby. Ylva berättade att mäns sätt att spela roller derby är 
direkt farligt i och med att de spelar så hårt att de riskerar att skada sig själva och andra. 
Vidare beskrev Ylva hur män tror att kvinnor och transpersoner ska finnas till för dem 
och jag tolkar det som att hon menade att männen utnyttjar kvinnor och transpersoner 
utan att ens vara medvetna om det. I likhet med Ylva uppfattade jag det som att Maria 
också gav uttryck för att mäns deltagande i roller derby förstör det feministiska med 
idrotten. Maria berättade om att när män är med i roller derby förändras rummet och det 
blir en helt annan konkurrenssituation.  
 
Utifrån Hargreaves (1990) tolkar jag det som att Ylva och Johanna i sina tal kring 
separatism i temat En frizon eller inte? ger uttryck för två olika hållningar inom 
feminismen. Jag tolkar det som att delar av Johannas tal går i linje med en 
liberalfeministisk hållning i och med hennes argument att alla ska få hålla på med en 
idrott. Utifrån Johannas tal fick jag bilden att det viktiga för henne är tillgängligheten till 
idrott och att män så länge de också är feminister bör få inkluderas i roller derby precis 



 

25 
 

som alla andra. Till skillnad från Johanna tolkar jag det som att delar av Ylvas uttalanden 
går i linje med radikalfeministiska åsikter. Ylva talade om att män helst inte bör hålla på 
med roller derby och jag tolkar det som att hon menar att män, feminister eller ej, förstör 
roller derby. Detta genom att de inte kan avsäga sig de patriarkala strukturer som råder i 
samhället. Jag tolkar också Ylvas uttalande som att kvinnor kan ses som överlägsna män i 
och med hennes tal om att män inte kan spela roller derby och inte heller bete sig på ett 
schysst sätt mot kvinnor och transpersoner. Min tolkning är att det kan bli svårare för 
spelare att mötas om de tänker att de som feminister strävar åt samma håll när de 
egentligen har mycket skilda åsikter kring hur feminismen ska göras. Utifrån Hargreaves 
(1990) tolkar jag det som att Ylva och Johanna talar om olika strategier för att hitta en 
möjlighet att idrotta på samma villkor.  
 
Med utgångspunkt från flera av informanternas berättelser i undertemana Män förstör 
roller derby och Män ses som en andra klassens Roller derby-spelare om hur män spelar 
roller derby, tolkar jag det som att männen de beskriver lägger mer fokus på sin egen 
prestation och inte själva inser hur de tar plats på bekostnad av kvinnor och 
transpersoner. Utifrån Connell (1989) och Messner (2003) tolkar jag det som att männen 
de beskriver spelar roller derby på ett manligt kodat sätt som är likt hur sportvärlden 
traditionellt sett ut. Detta tolkar jag står i relation till temat Det här är en sport där 
informanterna enligt min tolkning förhöll sig till roller derby i förhållande till den 
normativa idrotten. I vissa fall ställdes idrott i motsats till politik och feminism. Jag förstår 
det utifrån Pavlidis och Fullagar (2014) som en naturlig följd av att se på idrott som 
”rationell” eller ”logisk”. Den maskulint kodade och rationella idrotten kan sägas stå i viss 
motsats till feminismen vilken värdesätter rättvisa, och delande. Utifrån informanternas 
berättelser i undertemat Fokus på att vinna fick jag uppfattningen att fokus på prestation 
och att bli bäst på roller derby var olika viktigt för olika individer och i olika lag. Ida sade 
att roller derby för henne är en sport snarare än ett feministiskt sammanhang, även om 
hon senare också berättade att det är viktigt för henne att kvinnan är norm i roller derby. 
Ylva och Maria pratade om att det är viktigt att ta sig tid att fånga upp konflikter och se till 
allas välmående. Utifrån Ylvas berättelse tolkade jag det som att det inte alltid hinns med 
i de lag där det viktigaste är att vinna tävlingar. Marias berättade att det krävs att spelarna 
stannar upp och tar diskussioner för att kunna bevara det feministiska i roller derby.  
 
Något som också framkom i informanternas berättelser var att hur viktigt det är att vinna 
förändras i takt med att roller derby växer. Att roller derby blir större och därmed 
förändras var genomgående i mitt material. Jag tolkar det utifrån vad Ida sade att det är 
en naturlig utveckling som leder till att fokus på prestation blir allt viktigare. Att roller 
derby som idrott växer och att fokus på prestation blir viktigare går i linje med Pavlidis 
och Fullagar (2014).  
 
Utifrån informanternas berättelser i temat Do it yourself – att bygga en sport tolkar jag det 
som att roller derbys gör-det-själv-kultur skulle kunna vara en del i att idrotten är så 
viktigt för dem, eftersom de själva är med och skapar den. Detta kan leda till mycket starka 
normer där det kan bli svårt att utöva roller derby bara lite grand. I undertemat Roller 
derby bygger på ansvar beskrev Johanna och Maria hur det inte går att bara spela roller 
derby och sen gå hem. Ylva berättade i undertemat Roller derby framför allt om hur hon 
valt att vara hemma en helg och att hennes lagkamrater då undrade om hon låg på 
sjukhus. Jag förstår det utifrån Ylvas berättelse som en mycket stark norm att alltid vilja 
vara med och bidra i roller derby-sammanhanget. Utifrån Turner (1982 citerat i Hogg et. 
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al., 2004) tolkar jag lagkamraternas oro som både beroende av normen och samtidigt ett 
upprätthållande av den.  
 
I undertemat Sammanhållning framkom tal där informanterna tycktes ha olika åsikter om 
sammanhållning. Även om roller derby har ett rykte om sig att vara stärkande för de som 
medverkar i idrotten sade Ida att hon inte ser hur det skulle skilja sig från någon annan 
grupp av människor. Maria talade om att det gällde att komma igenom en ”flaskhals” för 
att bli en del av gruppen. Jag tolkar det som att Marias uttalande går i linje med vad 
Pavlidis och Fullagar (2012) funnit i sin studie. De menar att individen behöver anta 
alternativa positioner och normer för att få tillhöra den sociala gruppen (Pavlidis och 
Fullagar, 2012; Hogg et. al., 2004). Sammanfattningsvis är min tolkning av informanternas 
berättelser om vad det finns för villkor för gemenskap i roller derby att det skiljer sig åt 
mellan lagen. I vissa lag är den feministiska agenda roller derby blivit känd för mindre 
viktig. Där ligger istället fokus på att prestera och bli bra på en idrott. I andra lag är den 
feministiska agendan just det som gör roller derby. Det tycks också vara så att villkoren 
förändras i takt med att idrotten växer. Min uppfattning utifrån informanternas 
berättelser är att roller derby är en plats där köns-, hetero- och cisnormen kan utmanas. 
Men jag uppfattar det samtidigt som att de också återfinns i roller derby.  Därmed tolkar 
jag det som att de normerna blir en del av villkoren för gemenskap samtidigt som andra 
villkor skapas för att skydda sig mot just dessa normer. 
 
Metoddiskussion 
Mina tolkningar och analyser av informanternas tal i intervjuerna är bara ett sätt att förstå 
och ge dem mening. Min intention har inte varit att skildra vad informanterna avsåg med 
sitt tal, vad de hade för attityder eller egenskaper. Istället har min intention varit att 
genom en explorativ tematisk analys försöka ge informanternas tal mening. Jag har i min 
analys använt mig av ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt där verkligheten ses 
som konstruerad genom sociala processer (Magnusson & Marecek, 2010). Mitt resultat 
ska därmed inte ses som någon ”sanning” om roller derby. Precis som informanterna är 
påverkade av den kontext de befinner sig i, är jag påverkad av den kontext jag befinner 
mig i. 
 
Det jag funnit i min studie av roller derby har kunnat stödjas med tidigare forskning 
(Hargreaves 1990, Hargreaves, 2000, Pavlidis & Fullagar 2014) och detta är något som 
jag ser som en styrka med studien. Dock har jag inte kunnat hitta någon forskning om 
roller derby i en nordisk kontext. Jag har hittat fyra kandidatsuppsatser om roller derby 
skrivna i Sverige. Uppsatsförfattarna har i dem undersökt hur roller derby kan utmana 
konventionella könsnormer (Johansson, 2013), roller derby i en svensk kontext med 
fokus på kopplingen mellan genus, klass och kropp (Lundin, 2014), villkoren för 
deltagande i roller derby genom en diskursiv analys av de kvinnliga spelarnas praktik 
(Lejon, 2011) samt vad det kan innebära att vara aktiv i en förening med DIY (Lidén, 
2015). På grund av att jag inte kunde hitta några artiklar om roller derby gjorda i Sverige, 
tolkar jag det som att roller derby i en svenska kontext är relativt lite utforskat. Jag har till 
viss del använt mig av europeisk forskning. Men eftersom roller derby i dess nuvarande 
form är en ny idrott (Finley, 2010; Storms 2008) tycks sporten även i Europa vara relativt 
underutforskat. Jag har därför även använt mig av utomeuropeisk forskning från till 
exempel USA, Kanada och Australien. Det är något jag ser som en svaghet med studien 
eftersom roller derby i till exempel en australiensisk kontext kan skilja sig mycket åt från 
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roller derby i en svensk kontext. Då jag använt mig av forskning som varit tongivande 
inom området har jag dock sett det internationella perspektivet som svårt att kringgå. 
 
En styrka med studien var att jag hade en bredd av deltagare gällande åsikter om frågor 
som till exempel synen på roller derby som ett feministiskt rum, idrott som 
prestationsinriktat och huruvida roller derby bör vara separatistiskt eller ej. Det har lett 
till att jag kunnat ge en bred bild kring dessa fenomen. En svaghet gällande urvalet är att 
deltagarna i övrigt var lika varandra. De var alla relativt nära varandra i ålder, mellan 27 
och 33 år. Tre av deltagarna identifierade sig som kvinnor och en ville inte ange kön. Ingen 
av deltagarna identifierade sig som transperson, vilket gör att jag inte kan uttala mig om 
transpersoners tal kring upplevelse av gemenskap i roller derby. Jag anser att det kan ses 
som en svaghet med studien, då transpersoner ofta nämns i studien. På grund av att tre 
intresserade deltagare, vilka alla var fresh meat3, svarade i kommentarsfältet till mitt 
inlägg på Facebook kunde jag inte inkludera dem i studien av sekretesskäl. Därmed spelar 
alla deltagare i studien på en högre nivå, det vill säga i A- eller B-lag. På grund av att jag 
endast annonserade på Facebook blev urvalet begränsat till de individer som har tillgång 
till Facebook. 
 
Det tycks vara så att majoriteten av de som forskat om roller derby idag själva är kvinnor 
och feminister. Detta skulle kunna tolkas som att som att roller derby anses mindre 
intressant än annan idrott. En anledning till detta skulle kunna vara att maskulinitet 
värderas högre än feminitet inom idrotten, vilket går i linje med tidigare forskning 
(Olofsson, 1989; Young, 2009; Hagreaves 1990; Hargreaves, 2000).   
 
Fortsatt forskning 
Eftersom roller derby i en svensk kontext tycks vara relativt underutforskat skulle jag 
gärna se fler kvalitativa och kvantitativa studier om roller derby. Utifrån vad denna studie 
har visat anser jag det vara viktigt att undersöka synen på mäns roller derby och hur den 
förhåller sig till kvinnor och transpersoners roller derby. En sådan frågeställning skulle 
kunna vara huruvida mäns roller derby ges mer utrymme än kvinnors, likt hur det ser ut 
inom idrotten i stort (Olofsson, 1989; Young, 2009; Hagreaves 1990; Hargreaves, 2000). 
En annan faktor som skulle kunna vara relevant att undersöka mer är klass, vilket Lundin 
(2014) gått in på i sin kandidatuppsats. Jag har under arbetet med studien fått en bild av 
att roller derby i en amerikansk kontext är en idrott med en majoritet av personer från 
arbetarklassen. I Sverige tycks majoriteten vara medelklass. Jag anser att det vore 
intressant att undersöka vidare vad denna skillnad skulle kunna bero på.  
 
Slutsatser 
Att roller derby befinner sig i förändring har varit något som återkommit i mitt material. 
Roller derby växer och med det får idrotten mer resurser, spelarna blir bättre på att ta 
hand om sina kroppar och roller derby ses som en mer seriös idrott. Samtidigt leder detta 
till att fler krafter utifrån påverkar idrotten och det blir svårare att behålla det lilla 
community där alla känner varandra och därmed inte kan spela ”fulspel”. Jag tolkar 
informanternas berättelser ljuset av Pavlidis och Fullagars (2014) forskning. De menar 
att en krampaktigt kvarhållande av det som vissa medlemmar funnit vara stärkande kan 
göra att roller derby blir mindre inkluderande. Samtidigt kan ett ensidigt fokus på roller 
derby som en rationell idrott leda till att föreningarna istället förlorar de ömsesidiga 

                                                            
3 Nya spelare kallas för fresh meat (London Rollergirls, 2016). 
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delandet som är en viktig del av det feministiska i roller derby. Vidare menar Pavlidis och 
Fullagar (2014) att det inte finns ett rätt sätt att göra roller derby. Min slutsats utifrån 
mina resultat är att det finns andra normer för hur spelarna bör vara i roller derby och att 
dessa ser olika ut i olika lag. Trots dessa olikheter och svårigheter att mötas ibland, 
uppfattar jag roller derby som mycket viktigt för alla mina informanter. De beskrev alla i 
olika utsträckning roller derby som en sport där kvinnor och transpersoner får utrymme 
att bete sig på ett annat sätt än i sporten i övrigt. Jag tolkar det som att roller derby som 
sport kan ge dess utövare en möjlighet att bygga en social identitet utifrån att kvinnor och 
transpersoner är norm.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
 
Information och etiska aspekter 
Intervjun kommer att ta ungefär en timme. Intervjun är frivillig och du kan när som helst 
välja att avbryta. Det du berättar kommer att anonymiseras transkriberingen. Jag 
kommer att spela in och transkribera intervjun i forskningssyfte. Allt material kommer 
att raderas efter att uppsatsen har blivit godkänd.  
 
Om jag använder ett pronomen om dig under intervjun, vilket vill du då att jag ska 
använda? 
Har du några frågor? 
 

Teman 
 

Följdfrågor 

 
1. Roller derby 

 
Hur länge har du hållit på med roller 
derby? 
 
Hur viktigt är roller derby i ditt liv? 
 

Vilken är den viktigaste skillnaden för dig 
mellan roller derby och andra sporter? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. Gemenskap och tillhörighet 

 
Hur upplever du sammanhållningen i 
laget? 

 
Finns det sätt att vara på som är mer 
okej? 
 
Finns det sätt att vara på som är mindre 
okej? 
 
Finns det känslor som är mer okej att 
uttrycka än andra? 

 
 

 
Upplever du att det finns personer i ditt 
lag som blir mer lyssnade på eller vars 
ord väger tyngre än andras? 
 
 

 
 
 

- Hur ser du på relationen mellan 
laget och individen? 

 
- Hur ser de sätten att bete sig på 

ut? 
 

- Hur ser de sätten att bete sig på 
ut? 

 
- Vilka känslor är mer okej att 

uttrycka? 
- Vilka känslor är mindre okej att 

uttrycka? 
 

- Hur tar det sig uttryck? 
 
 



 

 

 
3. Genus och tillhörighet 
 

Roller derby har blivit känt som en sport 
som utmanar mainstream-idrotten där 
mannen är norm. Hur ser du på det? 
 
 
Hur ser du på roller derby som en plats 
för att stärka kvinnor, intersex och med 
könsöverskridande identitet? 

 
 
 

- Vad har det för betydelse för dig 
att det inte finns några män i ditt 
lag och att män inte får tävla inom 
WFTDA? 
 

- Upplever du att det finns en 
stärkande feministisk gemenskap 
inom roller derby? 

 
 

Avslutning 
 
Har du något du vill tillägga? 
Har du några frågor? 
 
Tack för att du har medverkat! 
 

 

 



 

 

Bilaga 2. Samtyckesformulär 
 
UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för psykologi 

90187 UMEÅ 

Therese Magnusson 

Samtycke till deltagande i studie om roller derby 

Syfte 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka villkor för gemenskap och 

tillhörighet med fokus på social identitet, normer och genus inom roller derby. Intervjun 

kommer att ta cirka en timme och ske via Skype. 

Procedur 

1. Du anmälde ditt intresse genom att skicka dina kontaktuppgifter till Therese 

Magnusson, som är den som utför studien. 

2. Du undertecknar ett dokument för samtycke till deltagande i studien (detta 

dokument). 

3. Jag, Therese Magnusson, kontaktar dig för att göra en intervju via Skype. 

Intervjun kommer att spelas in och därefter transkriberas. I transkriberingen 

kommer dina personuppgifter att tas bort. Materialet kommer att raderas efter 

att uppsatsen blivit godkänd. 

Risker med studien 

Inget av inslagen i studien innebär någon risk. Du väljer själv vad du vill berätta om i 

studien och ingen obehörig kan se dina personuppgifter. Alla resultat kommer att 

presenteras anonymt. Ditt deltagande är frivilligt och du kan utan närmare förklaring 

när som helst avbryta deltagandet. 

Vad händer med dina resultat? 

Informationen som används i studien kommer att vara den information du delger i 

intervjun. De uppgifter du lämnar kommer att avidentifieras i studien och de kommer 

alltså inte att kunna knytas till dig som person. 

Ersättning 

Ingen ersättning utgår. 

Kontakt 

Vid frågor eller för att ta del av den färdiga uppsatsen, vänligen kontakta: 

Therese Magnusson,  
Student 
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott 
Institutionen för psykologi 
xxx@student.umu.se 

mailto:xxx@student.umu.se


 

 

□ Jag har informerats om studien och samtycker till att deltaga. Jag är medveten 

om att mitt deltagande i studien är fullt frivilligt och att jag när som helst och utan 

närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

 

__________________________________________________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________________________________________________ 

Namnteckning 

 

__________________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 


