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Sammanfattning  
Föreliggande studie syftar att undersöka rollhantering bland ideella ledare inom bandy utifrån 

två aspekter, egna rollskiften samt hantering av andras rollskiften. Rollskiftet avser skiftet 

mellan föräldrarollen och ledarrollen. För att besvara syftet och forskningsfrågorna användes 

en kvalitativ forskningsansats i form av semistrukturerade intervjuer. I vår studie intervjuades 

totalt sju ideellt aktiva bandyledare från flertal orter runtom i Sverige. Sex av de sju är föräldrar 

och ledare. Intervjuernas upplägg och kodning inspirerades av ett fenomenologiskt perspektiv. 

Insamling av data skedde genom semistrukturerade intervjuer. Teorierna som tillämpades för 

att analysera och tolka det insamlade materialet från intervjuerna är Mertons rollbegrepp och 

Goffmans teorier om rollagerande. Därtill användes även Ahrnes och Hedströms teori om 

relationen mellan organisationer och människor för att förklara hur människor agerar utifrån 

organisationstillhörighet.  

 

Analysen påvisar att rollskiften ständigt sker samt att informanterna hanterar rollskiftena på 

olika sätt, antingen genom att slå samman eller särskilja de olika rollerna. Med hjälp av 

Goffman och Merton förklaras detta genom acceptans för rolluppsättningen, rollomfamning 

och lyckade framträdanden där informanterna omfamnar ledarrollen och övertygar samtliga 

spelare om sin roll. Intervjuerna påvisar även att föreningar agerar för att påverka 

föräldraengagemanget genom att bland annat tillämpa förhållningsregler i form av 

uppförandekoder. När det uppstår konflikter eller situationer där föreningsdokument överträds, 

tillämpas i första hand samtal då föreningarna sällan utesluter individer som vill engagera sig 

ideellt. Vårt resultat stämmer därmed överens med tidigare slutsatser av Ahrne och Hedström 

(1999) om auktoritet och sammanhållning där individerna delar ett gemensamt intresse. Samma 

auktoritet används för att kontrollera och motivera medlemmar i föreningen. Föreningarna 

tillämpar främst en socialiseringsstrategi, där föreningsmedlemmar spenderar mycket tid 

tillsammans och där målet är att skapa medlemmar som instämmer med alla organisatoriska 

krav samt att göra dem beroende av föreningen. 
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1. Inledning 

Idrottsrörelsen i Sverige samlar idag totalt omkring 3,1 miljoner medlemmar och består av 

cirka 19 000 föreningar. Enligt Riksidrottsförbundets stadgar skall idrott bedrivas för att ha 

roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Den organiserade idrotten förväntas fostra barn 

och ungdomar, tillsammans med sin utbreddhet är idrotten en essentiell del av samhället. I 

flertal studier beskrivs idrotten, familjen och skolan som de allra viktigaste miljöerna under 

uppväxten för barn och ungdomar (Riksidrottsförbundet, 2019a). Enligt Riksförbundets skrift 

om Idrottsrörelsens idéprogram, Idrotten vill, skall fokus för barn upp till 12-årsålder vara att 

leka, utveckla grundläggande fysik, glädjen i aktiviteten samt att pröva olika idrotter. 

Idrottssektorn når ut till en stor del av landets befolkning och för att få verksamhet att vara 

tillgänglig för alla medlemmar krävs det att individer engagerar sig. Riksidrottsförbundet 

(2019b) har uppskattat det ideella arbetet till ett värde av 20 miljarder kronor. Ett flertal av de 

ideellt arbetande har blivit värvade till idrottsföreningar som föräldrar till sina idrottande barn 

och ungdomar. Föräldrars ideella engagemang är således av yttersta betydelse, till och med 

avgörande, för idrottsföreningarnas överlevnad (Riksidrottsförbundet, 2019b).  

Att de allra flesta ideella ledarna även är föräldrar, i synnerlighet till idrottsaktiva barn, kan 

emellertid medföra dilemman. Föräldern är både en tillgång till föreningen men kan även bli 

ett problem om de engagerar sig för mycket. Ett problematiskt föräldraengagemang kan te sig 

genom involvering i organisatoriska beslut, dåligt uppförande vid tävlingssammanhang eller 

att pressa barnen mot deras vilja och därmed bli en så kallad “överengagerad förälder” (Dangi 

& Witt, 2018). 

År 2015 sändes TV-serien Idrottens himmel och helvete, programmet gav en inblick i idrotten 

och visade en negativ aspekt av föräldraengagemang, nämligen föräldrapress (UR, 2015). 

Föräldrapress och andra negativa aspekter inom barn- och ungdomsidrotten, såsom selektering 

och laguttagningar som endast inkluderar de bästa spelarna, så kallad toppning, i tidig ålder har 

upprepade gånger fått medial uppmärksamhet. År 2017 utförde Sveriges television en 

enkätundersökning bland ungdomstränare gällande föräldrapress. Föräldrapress definieras i 

enkätundersökningen som ”att föräldern har för höga, uttalade eller outtalade, förväntningar på 

individen att prestera i idrottsmiljön så att det påverkar barnet och/eller gruppen negativt” 

(SVT, 2017). Resultatet visade att 45 procent av ungdomstränarna upplevde att föräldrapress 

var ett stort problem (Rudbäck, 2017). Även Aftonbladet (2019) hade en artikelserie där de 
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granskade ungdomsidrotterna ishockey och fotboll, artikelserien fick namnet #utgallrad. 

Publikationerna består av flertal barn och ungdomars berättelser angående hur elitsatsningar 

och selekteringar i tidig ålder har haft negativ inverkan på deras välmående.    

Idrottsrörelsen i Sverige är en stor del av civilsamhället och bygger på en hög grad frivilligt 

engagemang då majoriteten av de engagerade inte engagerar sig utifrån löneinkomst. Frivilligt 

engagemang i sig medför en problematik då engagemanget i idrottsföreningarna sker på de 

ideellt aktivas fritid. Eftersom engagemanget inte är en huvudsyssla för majoriteten innebär det 

att de ideellt aktiva har en annan roll utanför sitt frivilliga engagemang. Vilket resulterar i att 

samtliga ideellt aktiva måste växla mellan olika roller. Det frivilliga engagemanget inom 

idrottsrörelsen blir därmed en gynnsam miljö för konflikter mellan de olika rollerna. Utöver 

hantering av rollskiftet i det egna och andras föräldraengagemang, behöver även ideellt aktiva 

idrottsledare inom bandyföreningarna hantera rollen som organisationens företrädare och 

representant. En informell institution, likt en bandyförening, och dess handlingar bygger på 

högre grad av frihet medan medlemskap och sanktioner är reglerade i formella beslut, detta kan 

medföra en friktion och diskrepans mellan hur individen bör agera och hur individen egentligen 

gör. De sociologiska frågorna som genereras är hur individer navigerar sina egna och andras 

handlingar i samband med deras engagemang i idrottsrörelsen. 

En överengagerad förälder är ett dilemma i sig eftersom föreningar är beroende av de 

överengagerade föräldrars engagemang för att idrottsrörelsen skall fortsätta existera, samtidigt 

kan överengagerade föräldrar resultera i negativa utfall. Denna dubbelhet gällande hur fel sorts 

engagemang hanteras och hur föreningen kanaliserar rätt form av engagemang skall denna 

studie undersöka. Föreliggande studie avser belysa de olika rollerna och eventuella svårigheter 

med att inneha flertal roller samt hur individer hantera och bemöter dessa svårigheter. Det finns 

en forskningslucka då tidigare forskning, inom området föräldraengagemang inom 

idrottsrörelsen, inte har berört rollhantering. För att få en djupare förståelse av företeelsen krävs 

det att de dagliga interaktionerna mellan ledare och föräldrar synliggörs. Studien ämnar 

fördjupa forskningen med intervjuer som empiriskt material gällande upplevelser av två olika 

roller i en och samma situation. 

Studiens primära fokus utgörs av rollhantering i samband med föräldraengagemang inom 

bandy samt av att söka förståelse för hur ideellt engagerade hantera rollerna. Denna kvalitativa 

studie intresserar sig för individers förståelse av ett socialt fenomen och den egna 
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livssituationen, därför har vi valt att samla in empiriskt material via semistrukturerade 

intervjuer med bandyledare. För att skapa förståelse baserad på individens upplevda sociala 

verklighet angående hantering av roller har vi valt att tillämpa Mertons teori gällande 

rolluppsättning, Goffmans teorier om rollövertagande samt Ahrne och Hedströms teori om 

organisationer och människor. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Studien utgår ifrån ett inifrån perspektiv med intentionen att fylla en forskningslucka genom 

att undersöka hur föräldrar som också är ideella ledare hantera de båda rollerna. 

Undersökningen utgår ifrån två olika aspekter. Å ena sidan ledarnas egna rollskiften, ur ett 

identitetsmässigt perspektiv, å andra sidan organisatoriska rollskiften och hantering av andras 

rollskiften. Ideellt aktiva ledare upplever föräldraengagemang på daglig basis och har 

följaktligen en adekvat uppfattning, erfarenhet och upplevelser kring fenomenet. Med denna 

utgångspunkt syftar studien till att synliggöra och kartlägga rollhanteringen som ideella ledare 

kan uppleva i att vara både föräldrar och ideella ledare. Studien syftar även till att belysa 

interaktionen mellan bandyföreningen, det vill säga organisationen, och dess deltagare. 

Samtliga frågor berör samma fenomen, föräldraengagemang, ur de ideellt aktiva ledarnas 

perspektiv men behandlar tre aspekter. Frågeställningarna lyder som följande: 

- Hur hanterar ideellt aktiva ledare sitt föräldraengagemang? 

- På vilka sätt hanterar ideellt aktiva ledare andra föräldrars engagemang? 

- På vilka sätt hanterar ideellt aktiva ledare reglering av föräldraengagemang inom 

föreningen? 

1.2 Disposition 

I denna uppsats presenteras inledningsvis tidigare forskning inom ämnet föräldraengagemang 

inom ramarna av barn- och ungdomsidrott. Syftet med kapitlet är att introducera läsaren till det 

sociala fenomenet föräldraengagemang inom barn- och ungdomsidrott samt motivera varför 

forskning om fenomenet är aktuellt och av sociologiskt intresse för denna studie. Sedan följer 

en teoretisk och begreppslig referensram, där begrepp och teorier som används för att analysera 

och tolka det insamlade materialet beskrivs. I kapitlet som följer presenteras den metodologiska 

ansats som studien utgår ifrån samt vilket material som samlats in och hur detta har bearbetats. 

Därefter presenteras studiens resultat och analys. Avslutningsvis följer en sammanfattning av 
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resultatet, där detta sätts i relation till studiens syfte och frågeställning. Under detta kapitel 

redovisas även slutsatser och förslag på vidare forskning kring ämnet. 

2. Tidigare forskning   
Denna studie behandlar rollkonflikter i idrottsrörelsen. I följande kapitel presenteras tidigare 

forskning inom ämnet. Tre huvudsakliga forskningslägen kommer att beskrivas för att 

positionera studien. I inledningen av detta kapitel introduceras forskning om civilsamhället i 

allmänhet och idrottsrörelsen i synnerhet. Därefter presenteras studier som har utforskat hur 

föräldraengagemang inom idrottsrörelsen hanteras och upplevs vilket är av särskild relevans 

för föreliggande studie. Avslutningsvis förbinds väsentliga delar av forskningen samman med 

studiens syfte för att tydliggöra hur denna skiljer sig ifrån samt bidrar till tidigare forskning. 

2.1 Civilsamhället 

Ett centralt tema i forskning om civilsamhället är att medborgarnas engagemang i frivilliga 

föreningar bidrar till upprätthållandet av demokratin, se till exempel Wagnsson & Patriksson 

(2005). Till skillnad från andra sorters föreningar, som utgör den vanliga organisationsformen 

inom civilsamhället, präglas idrottsföreningar av en synnerligen hög aktivitetsnivå bland 

medlemmarna. Därtill är aktiviteterna som medlemmar engagerar sig i, inom idrottsrörelsen, 

mångskiftande, framför allt bland föräldrar till idrottsaktiva barn och ungdomar: dessa bidrar 

som ledare, funktionärer, hjälper till med skjutsning, försäljning och så vidare (Vogel et al 

2003a). Idrottsrörelsens frivilliga engagemang utmärker sig ytterligare för sin stabilitet. Trots 

olika ekonomiska villkor vid exempelvis lågkonjunktur, samt olika politiska villkor vid 

exempelvis regeringsskifte, framgår det att det ideella arbetet präglas av en anmärkningsvärd 

stabilitet och har gjort sedan 1992, i över två decennier (Svedberg et al. 2010). 

 

Att utföra frivilligt arbete i organisationer, samarbeta kring gemensamma mål, gemensamt 

beslutsfattande och konfrontation med olika värderingar och livserfarenheter genererar i 

gemensamt socialt kapital för människor (Vogel & Amnå, 2003b). Socialt kapital är i sin tur 

viktigt för individens allmänna hälsa. Angående frivilligt engagemang i föreningslivet i 

samband med hälsa, har studier kommit fram till att det finns positiva samband mellan hälsa 

och frivilligt engagemang. Studier visar även att den största skillnaden mellan de som är 

frivilligt aktiva i idrottsrörelsen och de som inte är, att de som är frivilligt aktiva har bättre 
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psykisk hälsa (Lundåsen, 2016). Andra gemensamma mönster som framgår av studier hos 

ideellt engagerade individer är att ha tillgång till sociala arenor kan leda till frivilligt 

engagemang. Sociala arenor inkluderar människor i civilsamhället, där deltagarna 

förkroppsligar sitt medborgarskap och drar nytta av civilsamhällets nyttigheter (Svedberg et 

al., 2010).  

2.2 Det skiktade engagemanget 

Vid sidan av ovannämnda studier, som lyfter fram den höga aktiviteten och stabiliteten inom 

idrottsrörelsen samt att detta har positiva samhälleliga utfall, är ett framträdande spår i 

forskningen att engagemanget i föreningsliv och idrottsrörelse kan relateras till mer 

sociologiskt orienterade faktorer. Att individers föreningsengagemang är tätt kopplat till 

uppväxtfamiljens idrottsvanor, attityder till föräldraengagemang, föräldrarnas sociala klass och 

utbildning samt individens kön, är ett återkommande resultat. 

 

I Sverige existerar vissa demografiska skillnader i engagemanget av föräldrarna, främst 

gällande kön och ålder. I idrottsföreningar i Sverige är närmare 60 procent av de ideellt aktiva 

män och det finns en överrepresentation i åldrarna 30–59 år, individer över 60 år är ovanligt 

inom idrottsföreningar (Von Essen & Wallman Lundåsen, 2016). Ideellt engagemang i Sverige 

har upptäckts vara sammankopplat mellan uppväxtfamiljens idrottsvanor och således vara 

ärftligt. Människor fostras in i sammanhang som inkluderar dem i civilsamhället, likaså även 

ideellt arbete. Många av de ideella ledarna inom idrottsföreningar i Sverige har erfarenheter av 

att idrotta själva och beskriver att socialisering likt fostran att arbeta frivilligt eller via hemmet 

påverka föräldrars benägenhet att frivilligt arbeta (Von Essen & Wallman Lundåsen, 2016).  

Internationell forskning hänvisar även till attityder bland föräldrar till idrottsaktiva barn som 

engagera sig. I en intervjustudie med föräldrar till idrottande barn i Norge redogörs att föräldrar 

inom alla sociala klasser har gemensamt att se föräldraengagemang i barn- och ungdomars 

idrottande som normalt, ett sätt att känslomässigt närma sig sitt barn samt främja dess 

utveckling (Stefansen et al., 2018). Vidare har annan internationell sociologisk forskning 

fokuserat på socioekonomiska förutsättningar och skillnader i föräldraengagemang inom och 

barn- och ungdomars idrottande. Studier indikerar en korrelation mellan föräldrarnas sociala 

klass och ungdomars idrottsaktivitet, resultatet visar att låg socioekonomisk status, som 

inkluderar familjens ekonomiska välbefinnande och föräldrarnas utbildning, är associerat med 
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ungdomars fysiska inaktivitet och icke-deltagande i sport. Lägre utbildning hos föräldrarna, 

rapporterat av flickor, samt lågt ekonomiskt välbefinnande i familjen, rapporterat av pojkar, 

korrelerar med fysisk inaktivitet och icke-deltagande i sport hos tonåringar. Ungdomar med 

föräldrar som har hög socioekonomisk status rapporteras även ha fler möjligheter att få 

kamraters stöd och är mer benägna att engagera sig i sportsliga aktiviteter (Heradstveit et al., 

2020; Mengfan et al., 2020). 

Sportens dubbla karaktär - att inkludera samtliga barn och ungdomar i tidig ålder i kombination 

med existerande prestationsförväntningar samtidigt som ungdomarna blir äldre, har intresserat 

forskare. Studier har upptäckt att i medelklassfamiljen är främst fadern den engagerade 

föräldern, vilket resulterat i studier gällande maskulinitet och genusperspektiv (Coakley, 2006; 

Gottzén & Kremer- Sadlik, 2012; Stefansen et al., 2018). Studierna antyder att idrotten delvis 

består av illustrationen av de traditionella egenskaperna till respektive kön. Där fadern oftast 

anses inneha kompetens av sport och därmed även får huvudansvaret för barnens 

idrottsutveckling. I ett tidigt skeende, när idrotten är inkluderande, framhävs en mer ömsint och 

inkluderande far, som utvecklar starkare känslomässiga band till sina barn. Vilket benämns 

illustrera en mer liberal bild till maskulinitet. När idrotten sedan blir mer konkurrensinriktad 

framhävs fadern som tuffare, där han ställer höga krav på prestation samt involverar sig 

ytterligare. Detta anses illustrera en mer konservativ bild av maskulinitet (Gottzén & Kremer- 

Sadlik, 2012). För att vara en ”bra” fader måste männen upprätthålla en jämvikt där de varken 

är för konservativa eller för liberala om barnen skall få nyttiga erfarenheter av idrottandet 

(Coakley, 2006; Gottzén & Kremer- Sadlik, 2012).  

 

I studier kring genus inom föräldraengagemang i barns idrottsutövande tyder forskning på att 

föräldrarna har olika uppfattningar om vad de bidrar med. I en enkätundersökning med tyska 

unga atleter och deras föräldrar uppger mödrarna att de är en källa för beröm och förståelse 

medan fäderna anser sig ge mer direkta riktlinjer för atleternas beteende. Resultatet visar att 

båda föräldrarnas engagemang spelar en viktig roll för atleternas utveckling men även att 

engagemanget kan se olika ut på olika sätt (Wuerth et al., 2004). 

2.3 Föräldrapress 

Utöver ovannämnda studier, som lyfter fram individers föreningsengagemang, kopplat till 

uppväxtfamiljens idrottsvanor, socioekonomisk klass och individens kön samt engagemangets 
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stabilitet och dess positiva effekter, tillkommer även en problematik med det ideella 

engagemanget. Föräldrars involvering riskerar att orsaka negativa upplevelser för barns 

välbefinnande i idrotten. Föräldraengagemang är grundläggande för idrottsrörelsen i Sverige 

men har också en baksida, föräldrapress och höga krav på barn- och ungdomar. Forskning 

angående föräldrapress har främst berörts inom pedagogik samt psykologi och behandlar en 

problematik då barn uppfattar två olika sorters stöd och engagemang av sina föräldrar, ett 

positivt stöd som ökar välbefinnandet i idrotten och ett stöd som stressar och minskar 

välbefinnandet i idrotten (Augustsson, 2007; Holt et al., 2008). 

 

I en avhandling av Augustsson (2007) uppmärksammades ett stöd som minskar välbefinnandet 

inom barn- och ungdomsidrotten, föräldrapress. Barnen upplever att föräldrar vill att de ska 

idrotta mer, att de är resultatinriktade, skriker och gapar vid träningar och tävlingar samt att de 

orsakar en känsla av att vara iakttagen under idrottsutövandet. Studien visar även att 

föräldrapress ser olika ut beroende på ålder och kön, pojkar upplever mer föräldrapress i 

tidigare ålder och främst utav sina fäder. När barnen sedan når tonåren jämnas det ut och pojkar 

och flickor upplever ungefär lika mycket föräldrapress av sina föräldrar. Barn och ungdomars 

upplevelser av föräldraengagemang blir därmed ett dilemma. Föräldrar är en resurs för 

föreningen gällande deras delaktighet och hjälpsamhet kring barnets idrottande däremot kan 

föräldern bli för engagerad, emotionellt överengagerad vilket resulterar att föräldern uttrycker 

verbal kritik av spelare, domare eller andra närvarande och involverade individer. Frågan 

gällande om en förälder bör vara tränare för sitt eget barn är komplicerad. Om föräldern skall 

vara tränare till sitt eget barn beror på om föräldern kan skilja på sin roll som förälder och sin 

roll som tränare. Om individen inte kan skilja rollerna åt, bör denne inte vara tränare för sitt 

eget barn (Dangi & Witt, 2018). 

 

Den överengagerade föräldern är problematisk när hen påverkar barnet, träningsmiljön eller 

tävlingssituationer. Denna form av negativt engagemang riskerar att skapa konflikter, påverka 

barnens upplevelse av idrotten samt minska lusten för idrotten för samtliga involverade. 

Däremot är idrottsföreningarna beroende av att föräldrar engagerar sig, annars kan inte 

verksamheten bedrivas. Att bli engagerad i idrottsförening innebär att föräldern ser värdet i att 

engagera sig för barnens, idrottens eller för föreningens skull. Överengagemang tillkommer 

indirekt genom att människor engagerar sig och etablerar en viss kunskap, ett engagemang till 
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ett lag eller en förening. Samma överengagemang som kan vara problematisk är samma 

engagemang som driver föreningarna.   

2.4 Summering av tidigare forskning 

Tidigare forskning kring civilsamhället och dess föreningsliv har mestadels fokuserat på hur 

frivilligt engagemang, genom gemenskap mellan medborgarna, bidrar till att upprätthålla 

demokratin i ett samhälle. Vidare har även socialt kapital belysts som en viktig produkt ur 

frivilligt engagemang samt tillgång till sociala arenor tycks ha en positiv korrelation med 

medborgarnas upplevda hälsa. Socioekonomisk status är ytterligare ett perspektiv som tagit 

stor plats och fokus vid sociologisk forskning, både i Sverige och internationellt. Majoriteten 

av studierna är överens om att föräldrarnas socioekonomiska status har direkt korrelation med 

graden av idrottsaktivitet hos sina barn. Låg socioekonomisk status förknippas med lägre 

idrottsaktivitet och tvärtom gäller för högre socioekonomisk status. Förutom ren kunskap om 

idrotten i sig, anses även engagemanget vara ärftligt. Om en individ har föräldrar som varit 

idrottsaktiva eller engagerade är chansen avsevärt större att individen själv blir ideellt aktiv. 

 

Även genus har intresserat den sociologiska forskningen kring föräldraengagemang, särskilt 

internationellt. Tidigare studier visar bland annat att det finns en väsentlig skillnad i både hur 

mamman och pappan förväntas agera samt upplever sig själva agera, i samband med sitt 

engagemang i barnens idrottande. Generellt kan det sägas att de traditionsenliga bilderna av 

könen kvarstår. Pappors engagemang representerar den mer idrottskompetenta föräldern som 

har huvudansvaret medan mammors engagemang representerar den emotionellt stöttande och 

förstående föräldern. Föräldraengagemanget riskerar däremot att leda till föräldrapress och 

negativa känslor hos barn och ungdomar där glädjen och välbefinnandet i idrotten försvinner 

till förmån för prestationer eller föräldrars vilja.  

 

Majoriteten av studier har främst utgått ifrån idrottsaktiva barn och/eller deras föräldrars 

perspektiv men även kring föräldrars inverkan på sina barns idrottande. Vår studie avser att 

fylla en forskningslucka genom att undersöka rollhantering och föreningars reglering av 

föräldraengagemang utifrån idrottsledarens perspektiv, specifikt inom idrotten bandy.  
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3. Teoretisk och begreppslig referensram   
I analytiskt fokus för denna uppsats står frågor om hur individer hanterar växlandet mellan 

olika sociala identiteter och, i egenskap av företrädare för en förening, agerar i relation till 

andra föreningsmedlemmar. För att förstå de ideellt aktiva ledarnas olika sociala identiteter och 

agerande tar de teoretiska utgångspunkterna som använts i denna uppsats tar avstamp i 

sociologisk rollteori. I föreliggande studie används både Robert K. Mertons allmänna 

rollbegrepp och Erving Goffmans teorier om rollagerande. Mertons rolluppsättning används 

för att ge övergripande introduktion till rollbegreppet och Goffmans teorier om rollagerande 

utvecklar därefter konflikter och hantering av rollskiften. För att därtill synliggöra hur 

människor agerar utifrån en organisationstillhörighet tillämpas Göran Ahrnes och Peter 

Hedströms teori om relationen mellan organisationer och de verksamma människorna i dessa.  

3.1 Merton Role-set 

Appliceringen av Mertons begrepp, ”role-set”, rolluppsättning, utgör en grund och en 

introduktion till rollbegreppet. Detta begrepp bidrar till en djupare förståelse för hur individer 

förhåller sig till respektive roll i rolluppsättningen utifrån förväntningar på rollen.  

 

I skriften The Role-Set: Problems in Sociological Theory (1957) introducerar sociologen 

Robert K. Merton begreppet ”role-set”, här översatt till rolluppsättning, för att synliggöra en 

uppsättning roller kopplade till en och samma sociala statusgrupp. En rolluppsättning innebär 

att en statusgrupp har ett flertal roller anknutna till sig vilket medför olika förväntningar på 

respektive roll. En statusgrupp kan utgöras av individens yrke, ålder eller ideella fritidsaktivitet. 

Alla individer tillhör en social statusgrupp och är samtidigt ofta en kombination av olika 

statusgrupper, exempelvis kvinna och läkare. En individ kan således skapa en eller bli född in 

i en annan statusgrupp. Samtliga sociala statusgrupper i en social struktur har olika 

uppsättningar av förväntade beteenden. 

 

Rollerna innebär att individen förändrar sitt beteende och interaktion i relation till de andra i 

den sociala statusgruppen. Exempelvis kan ens sociala status i samhället vara lärare, 

rolluppsättningen av en lärare innebär då olika roller som läraren intar under skolåret. Läraren 

kommer bland annat interagera med sina elever, kollegor och skolans rektor. De olika 

beteendena eller rolluppsättningarna är således det som förväntas av läraren, i sin sociala status 
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som lärare, i relation till vem hen möter. Vad som anses lämpligt av den ena sociala 

statusgruppen, exempelvis ens kollegor, kan helt skiljas åt från vad som anses acceptabelt i den 

andra gruppen, exempelvis eleverna. 

 

Detta medför att det alltid finns potential för olika och ibland motstridiga förväntningar om 

lämpliga beteenden för en status-ockupant i rolluppsättningen. Dessa olika, ibland 

motsägelsefulla, men ständiga utvärderingarna av rollerna i rolluppsättningen kan komplicera 

uppgiften för individen att klara av dem alla. Uppsättningen av roller och de motstridiga 

förväntningarna från olika individer i olika roller eller social status i vår sociala värld kan 

empiriskt observeras, enligt Merton (Merton, 1957).  

3.2 Goffmans Rollbegrepp 

Utöver Mertons (1957) allmänna teori gällande rolluppsättning används Goffmans 

socialpsykologiska idéer angående individers rollhantering. Goffman utgår från att samtliga 

individer spelar olika roller utifrån de sammanhang de befinner sig i. När en individ spelar en 

roll, utför den ett framträdande styrt av olika principer (Goffman, 2009[1959]:25f). Dessa 

principer kan motsvara de förväntningar Merton (1957) framhäver tillhörande respektive 

rolluppsättning. Genom att applicera Goffmans perspektiv till vårt fenomen kan vi undersöka 

hur ideella ledare framställer sig som ledare samt hur de hanterar de rollkonflikter som uppstår. 

Appliceringen av Goffmans rollbegrepp ger studien en djupare förståelse till hur dessa 

konflikter uppstår samt hur de hanteras utifrån individernas olika roller. 

 

För att förstå Goffmans mening med rollkonflikt måste författarens rollbegrepp förstås. 

Goffman menar att en individs arbete med sin egen identitet medför att individen tar olika roller 

i samspel med normer och förväntningar om hur en individ bör vara. Detta förhållningssätt 

skiljer sig delvis från Merton (1957). Rollen en individ tar resulterar i det som blir iakttagbart, 

framträdandet. Intentionen med framträdandet är att ge ett visst intryck till publiken som 

föranleder interaktioner i framtiden. Framträdandet är det individen gör i rollen samt det andra 

ser individen göra (Goffman, 2009 [1959]:25–29). I och med att individen framträder kan 

individen välja vilka intryck som skall förmedlas i mötet med andra individer. När individen 

har spelat en roll inför samma människor flera gånger uppstår ett socialt samband, sambandet 

innebär både skyldigheter och rättigheter gällande rollen (Goffman, 2009 [1959]:23). En 

individ kan, vid olika tillfällen, välja att inta sina roller olika mycket beroende på egna 
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värderingar och omständigheter, Goffman benämner detta likt rollomfamning och/eller 

rolldistans. Om en individ väljer att omfamna rollen med dess förväntningar blir individen ett 

med rollen, således är det svårt att urskilja på den egna individen och rollen. Rolldistans 

däremot innebär att en individ istället markerar eller försöker markera skillnaden mellan 

individen själv och rollen till omgivningen (Goffman, 2009 [1959]:25).  

 

Rollkonflikt innebär att flera olika roller en individ besitter kommer i konflikt med varandra. 

Detta sker främst när människor är oense om förväntningarna på rollen eller när individen har 

problem att uppfylla förväntningarna på en roll. I litteraturen jaget och maskerna (2009 [1959]) 

hänvisar Goffman även till att det kan uppstå rollkonflikt om individen tvingas spela en roll 

som är tagen ur sitt sammanhang (Goffman, 2009[1959]). Exempel på rollkonflikt i denna 

studie är att bandyföreningen har olika förväntningar på den ideella ledarens roll i jämförelse 

med vad individen själv har. 

3.3 Organisationer och människor 

Rollhantering påverkas av handlingarna inom rollerna. Organisationsmedlemmar verkar inom 

organisationens ramar vilket medför risk för att förväntningar och krav mellan de rollerna 

kolliderar (Ahrne och Hedström, 1999:18–19). Ahrne och Hedström (1999) ger ytterligare ett 

perspektiv på rollhantering och möjlig rollkonflikt, genom handlingar inom rollerna, då endast 

viss del av handlingarna individerna själva har medan viss del av handlingarna utförs å 

organisationens vägnar där det finns en viss skyldighet att agera på ett visst sätt. Vilket riskerar 

att resultera i en rollkonflikt, då förväntningarna kolliderar med varandra.  

 

Organisationer består utav människor men besitter en självständig existens då människorna 

inom organisationen är utbytbara. Det paradoxala i fenomenet är att organisationer är beroende 

av enskilda individers handlingar samtidigt som de existerar av enskilda individer. Människor 

är organisationers kropp, de handlar på organisationens vägnar, organisationen har regler och 

resurser men kan själva inte agera utan de kräver mänskligt agerande (Ahrne & Hedström, 

1999:17). Medlemskapet i en förening medför att organisationen har vissa förväntningar på 

individens handlingar, förväntningarna i sig innebär att individen, i samband med 

medlemskapet, tvingas ge upp kontrollen över en del av sina handlingar. Trots att en individ 

frivilligt deltar i en förening innebär deltagandet ett åtagande, där löfte om att återkomma, vara 

i tid och utföra arbetsuppgifter tillkommer. Således har individen accepterat föreningars 
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förväntningar och krav av individens handlande (ibid: 14–15). Detta förhållande innebär en 

ständigt existerande spänning mellan det organisationen kräver och de mänskliga aktörerna. 

Spänningen berör inte endast att aktören spelar olika roller utan också ett beroende och tillgång 

till resurser. För att hantera denna spänning kan föreningar tillämpa två olika strategier. 

Antingen skapar föreningen så stor skillnad som möjligt mellan rollerna, eller skapar de en så 

liten skillnad som möjligt. Att skapa avstånd mellan rollerna innebär att föreningen skapar 

välutvecklade rutiner, oberoende av individen. Medan en minskning av skillnaden innebär en 

hög grad av socialisering och indoktrinering där medlemmarna umgås så mycket som möjligt 

(ibid:23).  

 

För att upprätthålla en sammanhållning, motivation, kultur och kontroll i föreningen krävs 

auktoritet. Individerna som frivilligt deltar behöver få ut något av sin involvering för att 

motivationen skall bestå. Det kan förklaras med ett beroendeförhållande av resurser. Genom 

att skapa och underhålla individers beroende till föreningen skapar föreningen en vilja att 

återkomma till föreningen och således förstärks även auktoritetsförhållandet, grunden till 

motivationen, kulturen och kontrollen inom organisationen (Ahrne & Hedström, 1999:22). I 

frivilliga organisationer är det oftast ideologisk eller värdemässig gemenskap som får 

människor att återkomma. Medan beroendeförhållandet mellan människan och organisationen 

snarare bevarar relationen (ibid:23). Auktoritet är även ett sätt att styra och kontrollera 

organisationen, vilket är viktigt eftersom människors motivation sviktar. Utan dess medlemmar 

existerar inte organisationen och därmed krävs det att organisationen kan kontrollera och 

motivera sina medlemmar att återkomma. För att kontrollera medlemmarna krävs möjligheter 

till övervakning, att kunna mäta och värdera medlemmarnas arbete, vad de gör och hur de gör. 

Det krävs även möjligheter till sanktioner genom antingen belöningar eller bestraffningar. I en 

ideell organisation är det svårt att bestraffa medlemmarna eftersom de frivilligt deltar (Ahrne 

& Hedström, 1999:25).  

4. Metod 
I följande kapitel redogörs vår metodologiska ansats. Inledningsvis redovisas 

forskningsdesignen och den metodologiska ansatsen samt vilka grundprinciper detta implicerar 

för uppsatsen. Vi uppmärksammar även giltigheten i våra tolkningar och därmed de resultat 

studien producerar, i relation till de metodologiska ansatserna vi valt. Därefter redogörs 

datainsamlingsmetoden som genererat det empiriska materialet. Vidare redogör vi för urvalet, 
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tillvägagångssättet för urvalet samt bortfallet. Vi belyser även tillförlitlighet, begränsningar 

samt de etiska överväganden som vidtagits i relation till de beslut som tagits. Avslutningsvis 

redogör vi för hur kodningen och analysen av materialet gått till väga i förhållande till studiens 

syfte och frågeställning. Kodningens huvudteman är föräldraroll, ledarroll, föreningens 

regleringar och andras föräldraengagemang. 

4.1 Metodologisk ansats 

Utifrån studiens syfte, att undersöka rollhantering av ideella ledare, implementerar 

föreliggande studie semistrukturerade intervjuer av kvalitativ metod. Genom tillämpning av 

intervjuer nås ett djupare resonemang gällande informanternas olika roller samt dess 

förväntningar och hanteringen av rollkonflikter. Kvalitativ forsknings primära fokus är 

individens uppfattning och tolkning av sin sociala verklighet, denna verklighet är i ständig 

förändring till följd av individens konstanta konstruerande och skapande förmåga (Bryman, 

2016: 62). Subjektiva upplevelser kring ett fenomen är komplexa och för att skapa förståelse 

kring vårt sociala fenomen, föräldraengagemang, samt besvara detta fenomen anses kvalitativ 

metod vara mest lämplig. 

 

Då studien syftar till att tolka och skapa förståelse kring de ideellt engagerades upplevelse av 

föräldraengagemang som ett socialt fenomen, där de själva ger mening åt upplevelsen i en 

social verklighet, tillämpas även fenomenologisk ansats. Vilket medför att studien utgår ifrån 

grundläggande fenomenologiska principer. Individer är och agerar utifrån hur de själva tolkar 

och föreställer diverse situationer och händelser. Individerna i ett samhälle är aktiva och 

nyskapande aktörer som ständigt formar hur de uppfattar och tolkar omvärlden och sig själva. 

De tolkar subjektiva innebörden av olika situationer och händelser, de värderar dessa händelser, 

situationer samt sina egna handlingar i dem (Starks & Trinidad, 2007). Genom att undersöka 

enskilda individers upplevelser av rollhantering försöker vi utifrån fenomenologin beskriva 

innebörden av denna upplevda upplevelse samt fånga upp gemensamma särdrag eller essenser 

i beskrivningar av dessa. 

 

Forskningsdesignen i denna studie innebär begränsningar angående vilka resultat som är 

möjliga att uppnå samt hur säkert resultat är. Likaså medför den fenomenologiska ansatsen 

svårigheter att uppnå överförbarhet och möjlighet till generalisering eftersom det inte går att 

upprepa samma sociala miljö som vid intervjutillfället, utöver det kan informanternas svar 
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skilja sig åt vid olika tillfällen. I den bemärkelsen kan vi inte tillskriva studien hög 

överförbarhet. För att tillskriva en så hög överförbarhet som möjligt har varje del i 

forskningsprocessen redogjorts noggrant. Detta innebär att andra kan följa forskarnas process 

och beslut vilket även möjliggör replikering av studien (Bryman 2016:465–467).  

 

Resultatet i denna studie kan inte användas för att generalisera för hur ideellt aktiva upplever 

föräldraengagemang i vare sig idrottsrörelsen eller bandyföreningar i stort. Däremot kan 

studien tänkas bidra till att redogöra för vilka upplevelser som existerar bland de ideellt aktiva 

angående rollhantering och rollkonflikter inom barn- och ungdomsidrott samt redogöra för 

vilka kännetecken eller gemensamma särdrag ideellt aktiva kan ha. Resultatet i studien kan 

liknas en illustration för vilka typer av upplevelser ideellt aktiva kan ha gällande rollhantering. 

Vilket inviterar för vidare forskning och diskussion som kan tänkas beröra rollhantering inom 

andra sporter och föreningar.  

4.2 Material och datainsamling  

Studiens syfte är att förstå och redogöra för hur informanten ifråga upplever, tänker och 

förhåller sig till rollhantering och rollkonflikt därmed anses samtal, i form av semistrukturerad 

intervju, som en lämplig datainsamlingsmetod. Det empiriska materialet för denna studie är 

transkriberingar baserade på sju semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna varierade i längd 

och var mellan trettio och sjuttio minuter långa. Transkriberingen av inspelningen inkluderade 

ordagrant allt som sades och även saker som pauser eller skratt noterades. Parallellt förde även 

intervjuaren sporadiska anteckningar med nyckelord från informantens svar. Datainsamlingen 

skedde vid olika tillfällen, helger och vardagar samt kvällar och morgnar. Centrum för vår 

kodningsmetod har varit vad informanterna har sagt och inte på vilket sätt de har sagt det. Vi 

anmärkte eller eftersökte inte specifika ord eller sätt att tala på. Det informanterna sa, används 

som belägg och indikation på forskningsfenomenet rollkonflikt och rollhantering, hos de ideellt 

aktiva inom idrottsrörelsen. 

4.2.1. Urval  

Studiens syfte, gällande rollhantering bland ideella ledare, innebär begränsningar i urvalet till 

att endast involvera ideella ledare inom bandyn. Ideellt aktiva ledare upplever 

föräldraengagemang på daglig basis och har följaktligen en adekvat uppfattning, erfarenhet och 

upplevelser kring fenomenet. Då studien begränsar sig till ideellt aktiva bandyledares 
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upplevelser, innebär detta att studien inte gör anspråk på att redogöra rollhantering i bredare 

bemärkelse. Urvalet består av sex bandyföreningar inom flertal kommuner, med varierande 

storlek, i Mellansverige. Då studien riktar in sig på ideella ledare för barn- och ungdomslag 

kontaktades bandyföreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet. Föreningarna 

kontaktades via mejl, mejladresserna återfanns på föreningarnas respektive hemsida. Mejlet 

innehöll kort information om studien i form av syftet samt en förfrågan om föreningen har 

någon eller några ledare som skulle kunna tänka sig att delta i studien. Några av föreningarna 

responderade med namn och kontaktinformation till individer som var intresserade av att delta, 

andra föreningar mejlade ut till sina respektive ideellt aktiva som personligen svarade om de 

var intresserade av att delta. Kriterierna för att delta i studien var att informanterna ska vara 

ideellt aktiva i en bandyförening för barn eller ungdomar samt vara involverade i träning- och 

tävlingsmoment och därmed ha upplevelse av föräldraengagemang. Följaktligen var alla 

former av ideella tränare, ledare, funktionärer etcetera av relevans för intervjuandet. Således 

består urvalet i denna studie av ett målstyrt urval, där informanterna strategiskt valts ut för att 

besvara studiens forskningsfrågor (Bryman, 2016:496–498).  

 

Eftersom individerna som svarat på mejl i sin tur föreslagit personer i föreningen som de anser 

varit relevanta i förhållande till kriterierna i förfrågningen kan det sägas att studien, utöver 

målstyrt urval, även tillämpar ett snöbollsurval (Bryman, 2016:504). Detta urval kan innebära 

en risk då föreningarna kan ha valt ut särskilt lämpliga informanter som eventuellt framställer 

organisationen i goda dagar. Detta är endast ett problem om föreningarna haft stort antal 

personer att välja mellan som tänkbara informanter då föreningen kan vara mer selektiv 

angående vem som deltar i studien. De datalämnande informanterna som slutligen intervjuades 

i denna uppsats är mellan 30 och 70 år gamla, har varit verksamma mellan 5 och 40 år och har 

själva en idrottsbakgrund. Alla utom en var både föräldrar och ideellt aktiva ledare i sitt eller 

sina barns lag, en av informanterna var pensionerad men aktiv i barnbarnets bandylag. 

4.2.2 Tillvägagångssätt 

För att anträffa informanterna kontaktades de via mejl eftersom samtliga hemsidor hade en e-

postadress under kontaktinformation. Inledningsvis mejlades åtta bandyföreningar men 

responsen var otillräcklig till antalet, därmed togs beslutet att mejla ytterligare 

bandyföreningar. Övervägande kontakt med informanterna skedde via mejl, vilket inkluderade 

bestämmelser angående intervjuernas tid och rum. Vid överenskommelse gällande en 
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intervjutid och digital applikation bifogades även en samtyckesblankett innehållandes 

tydliggörande av syfte, beskrivning av studien, avsikt med datainsamlingen samt informantens 

rättigheter. Samtyckesblanketten inkluderade även etiska principer och krav från 

Vetenskapsrådets (2002) skrift. Informationskravet och samtyckeskravet innebär att forskaren 

har informerat deltagaren om studiens syfte, samt att informanten själv har rätt att bestämma 

hur länge och under vilka villkor hen ska delta. Utöver dessa tillämpades även 

konfidentialitetskravet gällande att personlig information behandlas med största möjliga 

konfidentialitet samt nyttjandekravet som innebär att informationen informanten lämnar endast 

får användas i denna aktuella forskning. 

 

På grund av rådande pandemi, Covid-19, befinner sig Sverige under hårda restriktioner vilket 

inte möjliggjorde fysiska intervjuer, således utfördes intervjuerna via en digital applikation, 

vilken informanten själva fick bestämma. Informanterna har fått möjligheten att välja tid och 

rum för intervjuns genomförande då det är viktigt att samtliga medverkande är bekväma med 

den avvikande situationen. Att utföra digitala intervjuer med videofunktion liknar en personlig 

intervju i den bemärkelsen att intervjuaren ser informantens ansiktsuttryck och gester och 

därmed inte går miste om dessa viktiga aspekter av en intervju (Bryman, 2016:593). Inspelade 

online-intervjuer erhåller möjlighet att spela in både tal och bild, således bevaras bägge för 

senare analys. Däremot kan känsliga och personliga frågor bli svårare att ställa eftersom 

intervjuaren inte lyckas skapa den intimitet som krävs via digitala applikationer då online-

applikationer kan skapa en emotionell barriär. Avsaknad av direkt ögonkontakt kan göra det 

svårare för informanten att ange detaljerade svar gällande känsliga ämnen samt svårigheten att 

läsa kroppsspråk och känslor kan göra att intervjuaren inte uppfattar samma icke verbala 

antydningar om hur informanten känner sig i situationen (Seitz, 2016). Detta kan dock vara till 

fördel för informanter som är blyga eller introverta, att sitta bakom en skärm kan således få 

dem att känna sig tryggare gällande online kommunikation (Seitz, 2016). Ytterligare en fördel 

är att online-intervjun sker i privata utrymmen som varken forskaren eller informanten känner 

till. Detta, mer avslappnade sammanhang, kan förstärka integriteten och konfidentialiteten och 

inge ett bättre miljö-intryck för informanten, vilket kan leda till att intervjuaren kan samla in 

mindre defensiva data (Cheng, 2017). 

 

Intervjuerna utgick ifrån en intervjuguide (bilaga 2) som producerades på förhand och 

fungerade som en vägledning under processen. Intervjuguiden bestod av olika teman som var 
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tänkta att täcka upp ämnets olika synvinklar utifrån studiens problemformulering. De olika 

teman var ledarrollen, föräldraengagemang samt föreningsdokument. Frågorna under 

respektive tema hade ingen specifik ordning utan fungerade som en vägledning. Intentionen 

med frågorna var att informanterna skulle berätta fritt om sina erfarenheter. För att öka studiens 

pålitlighet redovisas de teman som intervjun innehöll samt hur intervjun gått till väga.  

 

Under intervjun introducerades forskarna med namn och tillhörande universitet samt 

institution. Därefter sammanfattades studiens syfte och även en kort genomgång av 

samtyckesblanketten, som inkluderade informantens rättigheter, gjordes. Till följd av att 

online-intervju inte möjliggjorde för fysisk underskrift förfrågades även ett verbalt samtycke 

av informanterna. Innan intervjun inleddes ställdes frågan om informanten hade eventuella 

frågor eller funderingar kring något steg i processen. Därefter inleddes intervjun med generella 

och specifika bakgrundsfrågor för att ”värma upp” informanten, frågor likt hur länge 

informanten varit aktiv inom sin roll, varför funktionären är aktiv etcetera (Bryman 2016:565–

566). Informanten hade också alltid möjlighet att utveckla sina egna reflektioner, om detta inte 

skedde spontant följde intervjupersonerna upp med följdfrågor. Intervjun avrundades med en 

fråga om informanten ville tillägga något. 

 

En undersökning i intervjuform kräver medvetenhet kring maktförhållandet mellan intervjuare 

och informant, speciellt då intervjun inte besvaras anonymt. Detta kan medföra en risk för att 

informanten ger forskarna vinklade svar, svar som förväntas av hen, både av föreningen i fråga 

och av forskaren. Skildringarna kan i sin tur påverka studiens resultat. Intervjuerna omfattade 

även diskussioner som emellanåt involverade informantens egna eller andras minderåriga barn 

och även situationer och erfarenheter med andra föräldrar i idrottssammanhang. 

Maktförhållandet mellan informant och forskare samt utlämnandet av känslig information 

rörande informanterna själva, eller andra personer, togs i beaktning genom informations- och 

samtyckesblanketten. Blanketten skickades ut i förväg och innehöll information om deltagarens 

rättigheter i samband med den kommande intervjun. Rättigheterna definierades genom 

konkreta beslut informanten kunde ta, i enlighet med Vetenskapsrådets skrift God 

forskningssed (2017), bland annat möjligheten att avbryta studien, dra tillbaka sitt samtycke, 

eller hoppa över frågor utan krav på förklaring om varför, se bilaga 1. 



 

21 

4.2.3 Bortfall 

Bortfallet i denna studie är de föreningar som inte svarat på vårt förfrågningsmejl. Vilket 

innebär en risk att studien har missat information och framförallt upplevelser kring 

rollhantering vilket påverkar det slutgiltiga resultatet i olika riktningar, exempelvis att 

upplevelserna beskrivs mer eller mindre komplexa. Bortfall riskerar att påverka 

överförbarheten då urvalet inte längre blir representativt för populationen (Bryman 2016:291). 

Detta upplevs inte negativt påverka denna studie eftersom deltagarna är målinriktat utvalda, 

därmed anses dessa besvara frågeställningen kring upplevelser som existerar inom respektive 

bandyförening. Till följd av att denna uppsats tillämpar en fenomenologisk ansats och därmed 

intresserar sig för den enskilda individens uppfattningar om sin levda verklighet inom ett socialt 

fenomen, anses inte ett högt antal informanter eller sökandet efter lagbundenheter vara det 

primära syftet. 

4.3 Kodning och Analys 

Att koda innebär startpunkten för majoriteten av kvalitativa analyser av data (Bryman 

2016:698). Kodning är en viktig process och innebär att sortera det empiriska materialet. 

Processen innebär att etikettera delar av materialet genom att tilldela dem koder. En kvalitativ 

studie innefattar stor mängd empiriskt material, för att kunna arbeta och utföra en analys är 

kodning vital. Kodningen är avsedd att åtskilja, sammanställa och organisera data för att 

materialet skall bli överskådligt (Bryman 2016:688). 

 

Analysen av det empiriska materialet fokuserar på informanternas levda upplevelse och den 

innebörd deltagaren gör av den levda upplevelsen. Ambitionen med denna kodning är att finna 

olika sätt att se på olika teman, vi eftersöker inte olika utsagor om ett och samma tema. 

Kodningen inleddes direkt efter transkriberingen för att bevara intrycket av intervjun, eller 

minnet av vissa exempel extra tydligt. Resultatet av denna analys är en redogörelse för hur vi 

har tolkat informanternas utsagor. Kodning av de transkriberade intervjuerna har inspirerats 

från Interpretative phenomenological analysis, förkortat IPA. Intentionen med IPA-kodningen 

är att erhålla flertal koder som sedan kan sammanställas med koder från de resterande intervjuer 

(Smith, Flowers, Larkin 2009:82).  

 

Den fenomenologiska kodningen är en systematisk process där specifika uttalanden analyseras 

och kategoriseras i specifika kluster som är av betydelse för fenomenet som ska undersökas 
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(Starks & Trinidad, 2007). Vår förståelse av intervjudeltagarnas berättelser är påverkad av vår 

teoretiska förförståelse av ämnet. Koderna är empirinära materialet, medan dess teman och 

kategorisering har en större påverkan av vår teoretiska utgångspunkt.  Vi har tillämpat de 

fenomenologiska principerna i vår kodning genom att fokusera på vad informanterna sagt när 

de berättar om sina upplevelser om hur de hanterar rollkonflikterna eller hur de agerar för att 

undvika dem.  

 

Kodningen inleddes med upprepande närläsningar av transkriberingen av intervjuerna i syfte 

att skapa intuitiv av informanternas perspektiv. Till en början fokuserade kodningsprocessen 

på initiala noteringar med fokus på detaljer likt beskrivningar samt innebörden av essentiella 

delar i utsagorna. Särskilt uppmärksamhet lades för att undersöka informanternas subjektiva 

sanningar samt beskrivningar av vad och hur informanterna upplevde olika företeelser. 

Exempelvis relationen mellan ledare, föreningens värdegrund samt förväntningar till 

respektive roll etcetera. Dessa noteringar gjordes som färgmarkering av texten, där 

samtalsämnen som ansågs vara relevanta till frågeställningen och syftet, fick en varsin 

tillhörande färg. Under transkriberingen noterade vi även deskriptiva kommentarer gällande 

informanternas utsagor och samtalsämnet, exempelvis nyckelord, särskilda betoningar eller 

tillhörande skratt som förstärker betydelsen av utsagan. Processen avslutades med att leta 

mönster i samtliga transkriberingar för att sammanställa vilka teman som var de mest 

essentiella (Smith, Flowers, Larkin, 2009:83–101). Kodningen resulterade i åtskilliga koder. I 

efterhand redigerades koderna, vi sammanförde några få koder som bedömdes ligga nära 

varandra till större koder. Därefter grupperade vi liknande koder till ett tema. Några få koder 

uteslöts då de endast förekom i en intervju och inte gick att sammanföras med något tema. En 

kod som uteslöts i sammanställningen av koder var exempelvis elitism då den inte gick att 

återkoppla till huvudteman och frågeställning. 

 

Utgångspunkterna för teman baserades, utöver informanternas reflektioner, på våra tolkningar 

av informantens yttrande. De huvudteman koderna har kategoriserats i är föräldraroll, ledarroll, 

föreningens regleringar, andras föräldraengagemang. Respektive huvudtema innefattar 

underkoder gällande exempelvis rollhantering, rollkonflikt, upplevelser, motivation, 

ansvarsområden, rollförväntningar, förhållningsregler etcetera. De framväxta ämnena 

samlades ihop, för att smalnas av och kunna designera de mest väsentliga aspekterna av 

informanternas information (ibid: 97–101) i förhållande till studiens problemformulering. Se 
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bilaga 3 för utdrag och tillhörande förklaring som illustrerar hur kodningen kunde se ut. 

Kodningen utgör början till analysen av materialet, de senare delarna av analysen har tillskrivits 

en tolkning utifrån de teoretiska referensramar samt författarnas egna tolkningar med fokus på 

materialets innehåll. Hur informanterna förhåller sig till de olika sociala rollerna, eventuella 

konflikter och hur dessa kan te sig, samt hur samma förhållande skulle beskrivas utifrån de 

teoretiska referensramar studien tillämpar. 

 

För att stärka trovärdigheten har vi, med transparens, redovisat våra tolkningar av 

informanternas svar. Detta genom att presentera citat från intervjuer, redovisa när flertal 

informanter hänvisat till liknande känsla, reflektion eller situation samt när informanternas svar 

skiljt sig från varandra. Trovärdighet, syftar till att med tydlighet försöka säkerställa 

överenskommelse mellan hur informanten och forskarens uppfattar den sociala verkligheten 

(Bryman 2016:470). Det är omöjligt att besitta fullständig objektivitet gällande samhällelig 

forskning men vi har försökt att agera i god tro. Vi har inga tidigare erfarenheter av att utöva 

bandy eller vara ideella aktiva ledare i olika sammanhang, därmed besitter vi inga personliga 

värderingar i ämnet sedan tidigare. Vi har inte avsiktligt låtit personliga värderingar influerat 

utförandet av undersökningen och dess slutsatser. 

5. Resultat & Analys   

I följande avsnitt redogörs studiens resultat utifrån uppsatsens forskningsfrågor gällande 

hantering av sitt eget och andras engagemang samt av hanteringen av organisationspolicys. Det 

primära syftet i vår analys är att söka efter olika sätt att se på olika teman, inte samband mellan 

yttranden om ett specifikt tema eller yttranden om ett annat tema. Vem som talar när citat från 

intervjuer återges är av mindre vikt. Resultatet presenteras utifrån teman som formats genom 

kodning av det empiriska materialet. Inledningsvis presenteras styrningen av sig själv där 

aktören växlar mellan rollerna. Därefter presenteras hantering och styrning av andra 

engagerade föräldrar. Avslutningsvis presenteras förhållning till organisationspolicy där det 

organisatoriska styrandet synliggörs och redogör för ledarnas uppfattning om vilken 

utsträckning dessa hjälper eller stjälper handlandet.  
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5.1 Att växla mellan flera egna roller 

I intervjuerna framkom det att informanterna försöker hantera rollkonflikten, övergången och 

balansen mellan sin roll som ledare och sin roll som förälder. Samtliga informanter arbetar 

ideellt i föreningarna och utför således engagemanget och dess arbete på fritiden, under 

kvällstid och helger. De flesta av informanterna har egna aktiva barn i föreningen och detta är 

huvudanledningen till att föräldrarna engagerar sig. Rollerna prövar informanternas förmåga 

att växla mellan olika roller på olika sätt. I detta kapitel belyses informanternas olika 

ståndpunkter gällande hanteringen av deras subjektiva roller.  

5.1.1 En god förälder en god ledare 

Samtliga informanter menade att vara tränare innebär att vara tillgänglig för alla, att en är där 

för alla barns skull. De var även överens gällande vilka de essentiella egenskaperna hos en 

ledare är, öppenhet och lyhördhet. Om en tränare tillämpar öppenhet och lyhördhet är det stor 

sannolikhet att de är en bra ledare. Vissa informanter väljer att betona att rollerna, förälder och 

ledare, i hög grad är komplementära. Båda rollerna delar liknande och delvis samma 

egenskaper. Genom att kombinera de båda rollerna kan individen även utvecklas på ett 

personligt plan genom att exempelvis förklara instruktioner mer pedagogiskt. Är individen en 

god förälder är denne även en god ledare. Egenskaper som förknippas med föräldrarollen, 

exempelvis att vara förstående samt att vilja sitt barns bästa i kombination med egenskaper som 

förknippas med ledarrollen exempelvis tillgänglighet för alla och lyhördhet bidrar till en god 

ledarroll. I några intervjuer framgår det att värderingarna i rollen som bra förebild som ledare 

och förälder går ihop och att informanterna sällan behöver välja en av rollerna. En informant 

menar att genom att sammanföra rollen som förälder med rollen som ledare uppnår individen 

bättre förmåga att vara en god ledare. I citatet nedan kan man se hur informanten ser på de 

bägge rollerna. 

 
En god förebild som förälder och god förebild som ledare, det är ganska mycket gemensamma 

egenskaper där. Så där tycker jag inte att jag beter mig på något annat vis, om man säger så, för 

att man skall vara en god förebild i ledarrollen jämfört med i föräldrarollen, utan de [rollerna] går 

in i varandra. 

 

Informanten ovan har varit tränare för samma lag under fem års tid och benämnde att 

ledarrollen främst handlade om att vara öppen till olika situationer samt att vara lyhörd. Även 
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delar av ledarrollen i form av stöttning samt uppmuntran ansåg informanten vara väldigt likt 

föräldrarollen. Dessa egenskaper anser informanten gå hand i hand med föräldraskap. En 

informant betonar detta med avlastning vid träningar eller matcher ”ibland så kan man behöva 

(...) någon som tröstar eller någon har gjort illa sig då är det jätteskönt att inte behöva avbryta 

en hel träning (...) om det kan finnas en [förälder] som finns på plats”.  

 

Att sammanföra rollerna är effektivt när barnen är yngre. Yngre barn är oförutsägbara och kan 

uttrycka sitt missnöje med en situation. ”Barn är ju bra (...), man får en direkt respons om det 

är kul eller inte”, vilket innebär att en ledare som även är förälder kan använda sig av sitt 

föräldraskap i sin ledarroll. Genom att sammanslå föräldrarollen och ledarrollen kan 

informanten lösa olika situationer, att sammanföra rollerna, förälder och ledare, leder därmed 

till ett bättre ledarskap. Vid sammanföring av rollerna behöver inte informanten variera och 

förändra sitt beteende beroende på rollen hen besitter, därmed upplever informanten inte någon 

konflikt mellan rollerna, då ledare och förälder knappt ansågs vara två olika roller. En god 

förälder är delvis en god ledare och vice versa.  

5.1.2. Vikten att särskilja rollerna  

I tidigare avsnitt angav informanterna möjligheterna att sammanföra rollerna som en lösning 

på rollkonflikten där egenskaperna från respektive social roll handleder individen att agera 

korrekt och effektivt utifrån situationen. I detta avsnitt återspeglas motsatsen, informanterna 

poängterar vikten av att särskilja rollerna för att agera korrekt och effektivt utifrån situationen.  

 

Ett återkommande tema i intervjuerna är nödvändigheten att kunna växla mellan de olika 

rollerna. Trots liknande utgångspunkt till rollerna gällande de essentiella egenskaperna som 

ledare och tillgängligheten till samtliga utövande barn i laget, erhåller informanterna olika 

ståndpunkter. Somliga informanter hävdar att det inte går att aktivt kombinera rollerna utan 

rollerna behöver särskiljas och anpassas utefter situationen. Flertalet informanterna förmedlar 

att de försöker kliva bort från föräldrarollen för att kunna behandla alla spelare lika. De menar 

att föräldrarollen innebär att prioritera sina egna barn, således behöver de ta avstånd från 

föräldrarollen och endast agera ledare i bandy-sammanhang. 

 

Genom att tillämpa en gränsdragning anser informanterna att det är lättare att behandla alla 

barn lika. Några informanter medger att gränsdragningen inte alltid fungerar eftersom det kan 
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uppstå situationer där en har svårt att särskilja de båda rollerna. En informant beskriver 

föräldrarollen som mer dominant än tränarrollen vilket medför att hen alltid ser sitt barn utifrån 

ett föräldraperspektiv. Detta medför en ökad medvetenhet kring att inte favorisera sitt eget barn, 

utan försöka balansera rollerna och situationerna istället. Att ge sitt eget barn beröm skall inte 

ske på bekostnad av gruppen men ens egna barn skall inte heller bli försummad till förmån för 

gruppen. Citatet illustrerar medvetenheten kring särskiljande och balans mellan rollerna som 

bandyledare och förälder. 

 
Jag ser mitt egna barn och vill kanske komma med lite extra kommentarer när jag ser vad som 

händer men jag engagerar mig i alla barnen där ute, jag försöker inte särbehandla mitt egna barn 

på något vis, både negativt och positivt. 

 

En förälder vill möjligtvis se och berömma sitt barn extra mycket samtidigt som hen som ledare 

behöver se till att behandla alla barnen lika och rättvist. Å ena sidan ser hen sitt barn lite mer 

än de andra barnen under träningar, å andra sidan engagerar hen sig lika mycket i samtliga barn 

och agerar medvetet genom att inte särbehandla sitt eget barn. 

 

Andra informanter har en kontrasterande inställning mellan de olika rollerna och menar att ”när 

man kommer dit så är man tränare, då är man inte förälder längre”. En informant beskriver det 

likt ett medvetet val att försöka kliva bort från föräldrarollen. 

 

När man är i ledarrollen så får man ju försöka att kliva bort lite grann från föräldrarollen, man 

vill ju behandla att spelarna i laget lika oavsett om det är mitt barn eller andras barn, i just den 

situationen. Det kan ju ibland vara lite svår balansgång.. speciellt när de är lite mindre, skulle jag 

säga.  

 

Även genom att särskilja rollerna ytterligare uppstår svårigheter med gränsdragningen för 

respektive roll. Informanten i citatet ovan antyder att svårigheten delvis berör barnens ålder. 

Detta resonemang återkommer i flertal intervjuer. Där ålder anses vara en särskild 

situationsbaserad faktor som medför svårigheter gällande särskiljande av rollerna. Flera 

informanter har varit tränare för samma lag under flera års tid och benämner ålder som en stor 

faktor till vilken roll informanten anammar. 

 



 

27 

Däremot förhåller sig informanterna olika gällande vilken ålder som bidrar till en rollkonflikt. 

Vissa informanter menar att ju äldre spelarna blir, desto lättare blir det att undvika rollkonflikt. 

En informant hänvisar till ”ju mer självständiga de blir, desto lättare blir det”, eftersom barnen, 

när de är yngre, är i större behov av stöttning och hjälp. När barnen är yngre tenderar rollen 

likna föräldrarollen mer än ledarrollen, då föräldrarollen faller sig naturligt i situationen från 

barnens perspektiv. Detta medför att rollkonflikten riskerar att bli mer angelägen i yngre åldrar 

eftersom informanten, som ledare, måste göra en subjektiv bedömning av vilken roll som är 

mest nödvändig, förälder eller ledare. När barnen är äldre och mer självständiga är det lättare 

att balansera rollerna då ledaren kan skifta fokus till att leda träningar istället för att hjälpa barn 

att knyta skridskor eller trösta barn som ramlat.  

  

Andra informanter upplever situationen tvärtemot, att när barnen är yngre är det lättare att 

tillämpa ledarrollen, eftersom alla barn skall inkluderas. I detta stadie går träningen ut på att ha 

roligt samt att sprida idrottsglädje vilket innebär att informanterna endast behöver instruera och 

organisera lekar och övningar, de behöver inte fatta några känsliga beslut. När barnen blir äldre 

tillkommer tävlingssammanhang och konkurrenssituationer där samtliga barn riskerar att inte 

platsa i ett lag.  En informant talar om att som ledare, ”bli illa tvungen att spela med de bästa 

spelarna” eller med de barn som tränar mest vilket medför rollkonflikt då en som förälder vill 

att ens eget barn skall spela samt att en som förälder inte vill utesluta eller förhindra barn att 

utföra något de uppskattar. Anledningen till att informanterna ställer upp som ledare är för att 

möjliggöra att barnen skall kunna spela bandy. Därmed uppstår en konflikt mellan rollerna, där 

informanten tvingas utesluta någon spelare till förmån för någon annan trots att den andra 

sociala rollen, föräldern, inte vill det. 

 

Några informanter nämner att det är svårare att skilja mellan vilka åsikter som tillskriver vilken 

roll när barnen är äldre. Utifrån ett ledarperspektiv kan individerna visa förståelse för beslut 

som tas, medan ur ett föräldraperspektiv kan särskilda beslut upplevas orättvisa eller felaktiga. 

Å ena sidan kan individen se till föreningens bästa men å andra sidan kan individen se till sitt 

barns bästa.  

5.1.3 Svårigheten att kombinera föreningsliv och familjeliv 

I tidigare avsnitt illustreras hur informanterna benämner rollhantering och två olika sorters 

rollkonflikt utifrån olika situationer. Till en början beskrivs hur kombinationen av rollerna 
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medför en bättre version av respektive social roll. Därefter betonar vissa informanter att 

rollerna är konkurrenter, där informanten endast bör förhålla sig till en roll baserat på kontext.  

Samtliga informanter uppfattade svårigheter med rollernas gränsdragning. Ytterligare en 

svårighet informanterna upplevde var att kombinera föreningsliv och familjeliv, att balansera 

familjeroll och ledarroll. 

 

Flertal informanter upplevde att rollen som ledare tog mycket tid från familjelivet och 

resterande del av familjen under högsäsong och att det kunde var svårt att hantera. För att 

balansera rollerna talar flera informanter om avvägningar och gränsdragningar, att kliva ur 

rollen som tränare i hemmet för att påverka sin föräldraroll i familjen. Föräldrarna ansåg att 

ledarrollen även kom i uttryck på ett positivt sätt, i form av avgränsningar i andra delar av livet, 

till exempel i arbetslivet. Denna positiva aspekt tillkommer däremot oftast i efterhand, en 

informant som numera erhåller administrativa arbetsuppgifter, gav en tillbakablick till när hen 

var ideellt aktiv tränare. 

 

Ur mitt eget perspektiv (...) det här att veta att på tisdagar och torsdagar börjar träningen i [staden] 

klockan 18 och för att ta sig med bilen hem från jobbet.. Att veta att, tisdagar och torsdagar så 

sticker jag hem klockan 16 från jobbet. Och annars hade jag säkert suttit kvar, så jag tror att för 

mig var ju familjelivet också bra även om jag åkte hem och sen åkte på träning så åkte jag i alla 

fall hem. Men just den där balansen är en jättesvår och kanske då både som förälder och även då 

om man inte har något aktivt barn det kostar på. 

 

Informanten ovan, ansåg att engagemanget medförde positiva gränsdragningar som bidrog till 

att familjen och individens egen hälsa prioriteras framför övertid på arbetet. Medvetenheten 

kring träningstid att passa medförde att hen lämnade jobbet i tid, for hem till familjen och 

bidrog till informantens motion. 

5.1.4 Komplementära och konkurrerande roller [analys] 

I ovanstående resultatavsnitt redogjordes informanternas förhållningssätt till sina respektive 

sociala roller. Sammanfattningsvis tillämpar informanterna olika förhållningssätt, antingen 

genom att kombinera de olika rollerna, som förälder och ledare, eller genom att särskilja dem. 

Vi tyder det som att samtliga individer upplever en typ av rollkonflikt inom bandyföreningen 

och vissa informanter hänvisar även till svårigheter att kombinera familjelivet och 

föreningslivet, en rollkonflikt utöver ledarrollens kontext. 
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Baserat på Mertons (1957) antagande gällande rolluppsättning i varje statusgrupp erhåller varje 

individ en rolluppsättning med flertal olika roller, detta medför att det existerar olika 

förväntningar på individen i respektive roll samt att dessa förväntningar kan motsätta varandra. 

Goffman vidareutvecklar att en individ gestaltar dessa roller och utför framträdanden utefter 

rollens förväntningar. Dessa framträdanden påverkas av aktörens förhållning till den sociala 

rollen. För att göra ett trovärdigt framträdande behöver aktören tro på rollen, omfamna den. 

Om informanten själv tror på sitt framträdande, låter sig övertygas av dess rutin, ökar chanserna 

att barnen tror på ledarens framträdande (Goffman, 2009 [1959]:25–29). När individen har 

omfamnat rollen blir den ett med individen och det är svårt att särskilja rollen från individen. 

Utifrån dessa två teoretiska ramverk kommer individernas egna sociala roller, samt hantering 

av dem, att analyseras. Framträdandet individerna utför i rollen som ledare är delvis begränsat. 

När människor befinner sig i en organisationsroll begränsas deras handlingar utifrån 

organisationens krav och förväntningar, individens framträdande begränsas utefter att en agerar 

på bandyföreningens vägnar. Vilket kan orsaka en rollkonflikt då individens uttryck begränsas 

vilket resulterar i att individen antingen särskiljer eller sammanför rollerna. 

 

I tidigare avsnitts illustreras hur rollkonflikt ständigt är närvarande för de ideellt aktiva ledarna 

och att de delvis behöver förhålla sig till spänningen mellan rollerna, antingen genom att agera 

medvetet eller genom att undvika att agera. Rolluppsättningarnas respektive förväntningar 

motsäger och därmed kolliderar med varandra i vissa situationer. Dessa situationer kan orsaka 

att informanter upplever att de tvingas växla mellan rollerna för att inte påverkas av 

rollkonflikten. Några informanter väljer att endast vara ledare och därmed aktivt inte involvera 

sig i sitt eget barn under träningarna. I intervjuerna återkommer situationer där rollkonflikten 

kan härledas till barnen, i tidigare avsnitt nämndes exempelvis barnens ålder som en bidragande 

faktor till rollkonflikt eller varierad hantering av de sociala rollerna. En informant påpekar 

barnets svårigheter med att hantera de dubbla rollerna och dess förväntningar påverkar även 

informanterna. En informant beskriver att det är känsligt att vara både förälder och ledare då 

barnet inte alltid uppskattar att en som förälder involverar sig i idrotten, trots att en är tränare.  

 
När man försöker fråga, idag gjorde du det här bra och det här ska du tänka på, då brukar det inte 

vara så uppskattat att man ska som föräldrar berätta vad barnet ska tänka på att göra bättre (...) 

Det får den andra tränaren göra, då lyssnar hen [barnet], men som förälder ska man inte säga så 

mycket då. 
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Citatet ovan indikerar att en förälder behöver anpassa sig till sina respektive rolluppsättningar 

oavsett var de befinner sig, eftersom informantens barn upplever svårigheter när rollerna 

kombineras. Grunden till en rollkonflikt likt citatet inkluderar flera olika förhållningssätt. 

Konflikten uttrycker sig delvis genom att informantens båda roller kolliderar och motsätter sig 

eftersom en förälder inte bör kritisera barnets idrottsprestation utan endast uppmuntra barnen. 

En bandyledare emellertid förväntas ge feedback. Barnet förväntar sig däremot att informanten 

agerar förälder framför tränare. Om en individ spelar en och samma roll inför samma publik, 

flertal gånger uppstår ett socialt samband som innebär både skyldigheter och rättigheter 

gällande rollen (Goffman, 2009[1959]:23). Vi uppfattar att barnet har vissa förväntningar 

angående rättigheter och skyldigheter föräldern har i sin roll. Föräldrarollen innehar inte 

rättighet att kritisera barnets enskilda prestationer utan har en skyldighet att uppmuntra barnet. 

För att spela rollen som ledare på ett genuint och övertygande sätt behöver informanten 

omfamna rollen (Goffman, 2009[1959]:25f). Vi tolkar detta som att föräldern i citatet, har 

omfamnat rollen till den grad att hen misslyckas med att skilja sitt eget barn och från de andra 

barnen i laget. Att informanten lyckas omfamna ledarrollen innebär att hen försvinner in i 

situationen som rollen kräver, blir sedd utifrån vilket framträdande individen gör. En avgörande 

faktor till att framträdandet upplevs övertygande är att framträdandet är genuint, informanten 

tror på sitt framträdande i hög grad. Informanten ”missar” att hen även är förälder till detta barn 

och gör därmed ett övertramp utifrån föräldrarollen. Informanten har i detta fall omfamnat 

ledarrollen så väl att hen inte kan särskilja ledarrollen från föräldrarollen. Det krävs en 

acceptans för rollen och dess förväntningar samt att kunna balansera dessa förväntningar i 

förhållande till andra rolluppsättningar (Goffman, 2009 [1959]:25–26). Informanten är väl 

medveten om de roller hen agerar utefter, även om intentionen är att ge feedback till en spelare, 

är informanten medveten om att feedback kan vara känsligt för barnet då informanten också är 

förälder. Följaktligen väljer informanten att låta andra tränare ge feedback istället. 

 

Informanten ovan beskriver hur omfamning av en social roll kan skapa konflikter i förhållande 

till de andra rolluppsättningarna som en informant erhåller. I avsnittet ”en god förälder en god 

ledare” beskriver några informanter hur de kombinerar rollerna för att hantera rollkonflikten. 

Vi tolkar detta som att de har omfamnat båda rollerna och tagit till sig respektive förväntningar. 

Eftersom en god ledare och god förälder beskrivs inneha liknande egenskaper, och dessa 

egenskaper anses önskvärda hos informanten, agerar informanten i enlighet med dessa. 
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Informanten omfamnar båda rollerna och behöver inte prioritera någon roll framför den andra 

för att uppfylla vissa förväntningar. Dessa informanter anser att ledare är en del av deras 

identitet. Individerna har varit engagerade länge, erhåller mycket ansvar i laget och har spelat 

rollen under en längre tid och har en acceptans för rollens förväntningar (Goffman, 2009 

[1959]:25). Att informanterna upplever likheter mellan rollerna kan vara ett tecken på att de 

har accepterat de båda rollerna som en del av deras identitet. Goffman (2009 [1959]:23) nämner 

även att när individen spelat en roll inför samma publik, samma människor, flera gånger uppstår 

ett socialt samband, med tillhörande skyldigheter och rättigheter för rollen. Då informanterna 

tränar samma barn upp till fyra gånger i veckan och majoriteten av informanterna har tränat 

samma lag i flera år har de skapat ett socialt samband. Genom detta sociala samband kan 

identiteten som ledare uppstå och utvecklas vilken återspeglas i citatet ovanför. Informanten 

har kommit att omfamna rollen som ledare och det har blivit en del av individens identitet. 

 

I avsnitt ”vikten att särskilja rollerna” (se 5.1.2) redogörs hur informanter förhåller sig till 

rollkonflikten genom att särskilja föräldra- och ledarrollen. Genom att endast tillämpa en roll 

eller genom att växla mellan rollerna anser informanterna att de undviker en rollkonflikt. Att 

ta avstånd från en roll, att endast tillämpa en social roll åt gången tolkar vi som att 

informanterna försöker undvika en rollkonflikt genom att distansera sig och betona skillnad 

mellan sig själv och rollen. Att erhålla distans till en rolluppsättning innebär att inte acceptera 

rollens samtliga förväntningar utan förhålla sig endast till delar utav rolluppsättningen 

(Goffman, 2009 [1959]:25f). Individerna inom en förening förväntas att förmedla ett visst 

uttryck, framträda på ett visst sätt, för att övertyga barnen om sin ledarroll. Dessa uttryck 

symboliserar föreningens förväntningar samt krav på dess medlemmar (Ahrne & Hedström, 

1999:17). Intrycket informanten väljer att utföra föranleder interaktionen i framtiden 

(Goffman, 2009 [1959]:25–30). 

 

De informanter som valde att särskilja rollerna distanserade mestadels föräldrarollen, vilket 

innebär att informanterna endast behöver förhålla sig till föreningens förväntningar. De 

upplevde det omöjligt att agera i de båda roller samtidigt. I tidigare avsnitt talar informanterna 

om oenighet gällande rollkonflikt i samband med barnens ålder. Det framgick att 

rolldistansering, att särskilja rollen ifrån sig själv, var nödvändigt i olika åldrar för olika 

informanter. Att distansera sig från delar av rollsättningen kan även indikera att det existerar 

en spänning mellan individens egenskaper och organisationens krav likt Ahrne och Hedström 
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(1999) talar om. De informanterna som inte upplever någon rollkonflikt har omfamnat sin roll 

vilket även indikerar på att individen inte upplever en intensiv spänning mellan föreningens 

krav och sina egna personliga egenskaper.  

 

Rollkonflikterna och spänningen mellan individens personliga egenskaper och organisations 

krav återspeglas i svårigheterna att kombinera föreningslivet och familjelivet. Det ideella 

engagemanget kräver mycket tid, vilket resulterade i att informanterna tvingades göra 

avvägningar av övrig tid. Informanterna påpekade upplevelsen av dåligt samvete över att, 

ibland, spendera mer tid i föreningen än med resterande familjen. Vilket tyder på rollkonflikten 

kan sträcka sig utanför organisationens gränser. Att omfamna båda rollerna verkar, enligt vissa 

informanter, påverka föräldrarollen negativt. Föreningen förväntas bli prioriterad och att 

intresset för föreningen accentueras vilket leder till ett begränsat handlingsutrymme utifrån 

individens eget intresse. Föräldrarollen erhåller samma förväntningar, att familjen skall 

prioriteras vilket leder till en rollkonflikt då förväntningarna på ledarrollen och föräldrarollen 

kolliderar. Kollisionen av rollernas förväntningar medför att föräldern stundvis upplevs eller 

uppfattar sig själv som frånvarande eller distanserad då individen sätter föreningen i första 

hand, istället för sin familj eller sina andra barn. Trots att föräldern involverar sig i barnets 

idrott kan engagemanget således gå ut över barnet. De olika förväntningarna blir motstridiga 

gällande lämpligt beteende och agerande, informanterna får svårt att urskilja vilka 

rolluppsättningar som tillhör vilken roll.  

 

5.2 Föräldraengagemang inom bandy   

I tidigare avsnitt berörs informanternas rollskiften, hur informanterna hanterar sina roller, 

ledare och förälder. Detta avsnitt berör vår andra frågeställning, hur ideella ledare hanterar 

andras föräldraengagemang. Att vara ideellt aktiv bandyledare kräver återkommande nära 

kontakt med föräldrar till de idrottsaktiva barnen. Ideellt engagemang är grunden till 

idrottsföreningarna, föräldrarnas engagemang behövs för att föreningen skall kunna erbjuda 

möjligheten att spela bandy. Vid uppstart av ett nytt lag krävs en mängd resurser och mycket 

föräldraengagemang, då föräldrar är en stor resurstillgång för föreningarna. Resurserna 

föräldrarna innehar består av allt från monetärt, till känslomässigt och praktiskt stöd.  

Sporten bandyn kräver en särskild sorts föräldraengagemang. Enligt informanterna skiljer sig 

bandyns grundläggande behov av föräldraengagemang jämfört med till exempel fotboll och 
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basket. Basket eller fotboll kan utövas nära barnets hem. Spelplaner för dessa idrotter är mer 

lättillgängliga och dessa idrotter kräver mindre utrustning än bandy. Att utföra bandy kräver 

däremot en ishall eller isbana samt en hel del utrustning vilket resulterar i behov att få bilskjuts 

till träningar och matcher. Bandy är en liten sport vilket även innebär att bortamatcher är långt 

hemifrån och kräver bilskjuts. En informant uttryckte det som att till en fotbollsplan kan man 

cykla själv ”medan det inte är många som kommer med bandy-trunken och alla grejerna, själv 

på sin cykel”. Detta medför att det grundläggande föräldraengagemanget inom bandyn är 

högre, då barnen är i behov av bilskjuts till träningar och matcher. 

Informanternas gemensamma ståndpunkt angående ett gott föräldraengagemang innebär att 

föräldrar faciliterar, de är närvarande samt ställer upp i den mån de förmår. Flertalet 

informanter beskriver att föräldrar inte behöver kunna något om sporten bandy för att uppvisa 

ett gott engagemang. En informant beskrev ett gott föräldraengagemang likt ”stöttande, alltså 

de [föräldrarna] ska möjliggöra för, de ska mest vara ett verktyg för barnet att kunna utöva sin 

idrott”. Citatet beskriver det grundläggande föräldraengagemanget, samma engagemang som i 

tidigare stycke, beskrivs högre än i vissa andra sporter. Utöver att möjliggöra idrottsutövning 

menar ledarna att det existerar förväntningar på att föräldrarna ska förhålla sig till sin roll som 

åskådare och förälder, en informant beskriver det som ”de som är ledare, de har ledarrollen och 

de ska få göra det. De som ”bara” är föräldrar, de ska få göra sin del (...) att man håller isär det 

lite grann, det går inte alla föräldrar är ledare”. Flera informanter instämmer att föräldrar inte 

bör involvera sig i speltaktik, laguttagningar etcetera.  

I intervjuerna framkommer det att föräldraengagemanget är övergripande bra, föräldrarna 

faciliterar, de skjutsar barnen, de stöttar barnen vid träningar och matcher. Flera föräldrar 

engagerar sig även på en högre nivå och hjälper föreningen med olika sysslor vid träningar och 

matcher. Ingen informant upplever problematiskt eller svårt att bedriva verksamheten i och 

runt omkring respektive lag, då flera föräldrar hjälper till och frivilligt ställer upp att hjälpa till 

med mindre uppgifter. 

5.2.1 Den osynliga föräldern 

I tidigare avsnitt beskrivs de positiva aspekterna i föräldrars engagemang. Det grundläggande 

föräldraengagemanget i bandyn anses vara högt, högre än i vissa andra sporter, trots det 

upplever inga informanter svårigheter med att driva respektive lag. Följande avsnitt belyser en 

annan sida av föräldraengagemanget. 
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Ett sämre föräldraengagemang innefattar motsatsen till att facilitera och stötta sitt barn, en 

osynlig förälder som varken är delaktig eller visar något intresse för barnets aktiviteter. En 

informant nämner ”jag har aldrig träffat vissa föräldrar till exempel, jag vet inte ens hur dom 

ser ut”. Frånvaro av engagemang hos föräldrarna sker även i mindre orter där bandyledarna 

känner till respektive spelares förälder sedan innan. Trots att informanter nämner att föräldrar 

engagerar sig uppfattar informanterna att det mestadels är samma föräldrar som ställer upp och 

hjälper till. Vissa föräldrar engagerar sig inte alls, de skjutsar barnen till träningen men 

engagerar sig inte ytterligare. Detta exemplifieras med ett citat från en informant som beskriver 

bristen på engagemanget likt ”de [föräldrarna] har man ju sett på̊ sidan av, de som sitter och 

surfar istället och tänker sig att de har en timmes rast från sina barn”. Detta kan tolkas som att 

de som inte ställer upp med störst sannolikhet inte kommer börja göra det heller. 

Det delvis bristande engagemanget bland föräldrarna har påverkat föreningar, en informant 

beskriver det likt ”skickar man ut i sms-gruppen att vi ska göra det, vem kan göra det? då är 

det väldigt tyst. Det är ingen som säger något då”. För att hantera det bristande engagemanget 

har flertalet föreningar tilltagit handlingsåtgärder i form av delegering av lättare arbetsuppgifter 

vid några tillfällen per säsong till respektive spelare och dess familj. En informant beskriver 

anledningen till beslutet att dela ut uppgifter på följande vis: 

Det är oftast att vi förmedlar att vad man bör göra, eller SKA göra. Skulle vi [ledarna] börja fråga 

vem kan ta det och vem kan ta det då får vi göra allt själva. Så man gör att du gör det och du gör 

det. Funkar inte det för dig då för ni byta med någon annan. 

Arbetsuppgifterna består bland annat av att sälja i kiosken, tillhöra sekretariatet, eller vara 

bollkalle under A-lagsmatcher. Föreningen skapar ett schema som redogör vilka helger eller 

kvällar familjer skall utföra sina tilldelade arbetsuppgifter, om den tilldelade helgen inte 

fungerar för en familj är det upp till föräldrarna att byta med varandra. 

Enligt informanterna skiljer sig inte föräldrarnas engagemang beroende på könet på det 

idrottsutövandet barnet eller ungdomen. Ledarna uppfattar inte att de behövde hantera 

föräldraengagemanget på olika sätt beroende på kön. Däremot talade ett antal informanter om 

avsaknaden av kvinnliga bandyledare, detta gäller oavsett om lagen som tränas är flick- eller 

pojklag. Särskilt en informant betonade denna brist genom att problematisera begränsningarna 

detta kan medföra för flickor längre upp i åldrarna ”(...) så blir det ju problematiskt, just i om 

man bara är manliga ledare till exempel i ett kvinnligt lag eftersom (...) det händer mycket i 
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omklädningsrummet, det sägs saker, sånna grejer.. och det kan ju bli ett problem”. Trots denna 

begränsning tillämpas ingen förening särskild rekrytering av kvinnliga ledare. 

5.2.2 Hantering av andras föräldraengagemang [analys] 

I avsnittet ovan har föräldraengagemanget delvis beskrivits som gott, föräldrar skjutsar och 

faciliterar sina barn samt vissa även engagerar sig på en högre nivå genom att hjälpa till under 

tränings- och tävlingssammanhang. Däremot nämns även ett sviktande engagemang där 

föreningar tvingas delegera lättare arbetsuppgifter till spelarna och deras familjer för att kunna 

bedriva sin verksamhet. I följande avsnitt tolkas detta resultat utefter Ahrne & Hedströms teori 

om relationen mellan organisationer och de verksamma människorna i dessa.  

Grunden till all organisering bygger på en auktoritetsrelation, att människor samarbetar, ställer 

krav på samt kontrollerar varandra. Auktoritet inom en förening utgår ifrån att medlemmarna i 

organisationen lovar att följa gemensamt fattade beslut, till exempel beslut gällande att delegera 

ut enklare arbetsuppgifter för att minska arbetsbelastningen hos redan engagerade individer. 

Denna auktoritet eller sammanhållning bottnar i att alla som tillhör organisationen har samma 

gemensamma intresse och har accepterat att följa vissa beslut (Ahrne & Hedström, 1999:13–

16). Intervjuerna visar att det gemensamma intresset för de ideellt aktiva ledarna samt 

föräldrarna är att underlätta barn och ungdomars möjlighet att utöva bandy. Detta gemensamma 

intresse är grunden för föreningens verksamhet, där föräldrar och ideella ledare bistår med sin 

tid och sitt engagemang med hjälp av föreningens resurser för att uppnå att barn och ungdomar 

skall kunna utöva bandy. Det finns ett säreget intresse för samtliga föräldrar att engagera sig 

om föreningen utlyser ett behov utav det, annars kan deras barn inte utöva sin idrott. 

Ahrne och Hedström (1999:17) beskriver att det existerar en spänning mellan mänskliga 

egenskaper och vad en organisation kräver. För att minska spänningen benämner Ahrne och 

Hedström (1999:19–21) två strategier. Dessa två strategier återspeglas i vår studie. Den första 

strategin innebär att inordna så mycket som möjligt av individers handlingar och känslor genom 

socialisering och indoktrinering där medlemmarna ska tillbringa mycket tid tillsammans inom 

föreningen. Den andra strategin innebär att skapa rutiner som är oberoende av individen. Flera 

informanter intygar att föreningen tillämpar socialiseringsstrategi och försöker sammanföra 

individernas handlingar. Nedan följer ett citat från en förening som verkar ha lyckats med sin 

indoktrinering då föreningsmedlemmarna beskrivs som en familj. 
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Det är sånt som bandyn funkar, i alla fall i [föreningens namn], så är det väldigt mycket av en 

familj. Alltså, alla ledarna nästan känner varandra och det är mycket mera, spelarna går upp och 

ner i dom olika lagen och man har kontakter. 

Socialisering och umgänge är centralt i flera föreningen enligt informanterna. Detta är även 

något många hänvisar till som en motivation till att fortsätta återkomma till föreningen. 

Grunden till föreningarna är auktoritet och sammanhållning och bygger på att 

föreningsmedlemmarna även får ut något av sin medverkan (Ahrne & Hedström 1999:15). De 

sociala kontakterna anses vara det bästa med det ideella engagemanget, vilken tyder på att 

sammanhållningen, auktoriteten, grundas i den sociala gemenskapen. Respektive förening 

förefaller att upprätthålla motivation och beroendeförhållandet genom stimulans och 

uppmuntran bland de aktiva. Informanterna hänvisar till att ledarna och föräldrarna i föreningen 

har en bra relation till varandra genom att exempelvis referera till mer informella möten mellan 

dessa. Några få informanter förklarar även att det finns formella möten där ledarna diskuterar 

allt från bandy-taktik till situationer som uppstått och hur de ska lösa dem. 

Den andra strategin för att minska spänningen mellan mänskliga egenskaper och 

organisationens krav innebär att föreningen skapar rutiner oberoende av individen. Även denna 

strategi förekom i vår studie, däremot inte i samma utsträckning som tidigare nämnde 

socialiseringsstrategin. I föreningar som tillämpade rutinstrategin hänvisades handlingar och 

olika former av beslut till stadgar, värdegrunder, rutiner och andra former av organisations 

dokument. En sådan tillämpning innebär en mindre individ-beroende förening och ett jämnare 

inflytande av föreningens samtliga engagerade. Då en individ som föreningen är starkt 

beroende kan ställa högre krav gällande förmåner för sitt arbete.  

Det finns flera personliga anledningar till varför föräldrar väljer att inte engagera sig ideellt. Vi 

tolkar det icke engagemanget likt ett nekande av tillhörighet till föreningen, då det är 

föräldrarnas barn som tillhör föreningen snarare än det är föräldern själv. Trots att barnet är 

medlem i föreningen delegeras ideellt arbete till dess förälder. Medlemskapet inkluderar en 

acceptans av beslut, förväntningar och krav som föräldern själv inte anser tillskriva sig eftersom 

det är barnet som är medlem. Därför tolkar vi att föräldern inte accepterar att hen är medlem 

och avskriver sig skyldigheter tillhörande ett medlemskap.  

Trots att flertal ledare efterlyser större engagemang hos föräldrarna är engagemanget som 

eftersöks villkorligt. Flertalet informanter ansåg att föräldrar inte skulle lägga sig i föreningens 
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och ledarnas beslut angående speltaktik, laguttagningar med mera. Detta kan tolkas utifrån 

Ahrne och Hedströms auktoritetsrelation (1999:22f) på så vis att föräldrarna gått med på att 

vara engagerade medlemmar i föreningen också går med på att ge upp en del av sin kontroll 

för att få vara en del av organisationen. Auktoriteten som utövas mellan samtliga ideellt aktiva 

medlemmar i bandyföreningen gäller handlingarna de förväntas genomföra i egenskap av 

organisationsmedlemmar. I bandyföreningen förväntas ledarna leda lagen medan spelarnas 

föräldrar förväntas stötta lagen. Genom medlemskap i föreningen har de ideellt aktiva 

föräldrarna accepterat tillhörande förväntningar på sin roll. Att ledarna anser att dessa föräldrar 

inte bör blanda sig i speltaktiken kan tolkas som att detta inte inkluderas i förväntningarna av 

ideellt aktiva föräldrar. Förväntningarna, som medlemskapet medför, inkluderar även att 

acceptera att vissa medlemmar har mer auktoritet än andra medlemmar. I detta fall har ledarna 

mer auktoritet över själva idrottsutövandet när det kommer till exempelvis matcher eller 

träningar, än vad föräldrarna har. 

5.3 Organisatoriska handlingar och sanktionsmöjligheter 

Föregående avsnitt har berört hanteringen av de egna sociala rollerna, hanteringen av andras 

föräldraengagemang. Resultatet visar att det förekommer två olika sorters rollkonflikter. Den 

ena sker mellan rollerna som ledare och förälder och den andra mellan föreningens auktoritet 

och individen som är medlem. Majoriteten av föreningarna tillämpar en socialiseringsstrategi 

där de försöker få dess medlemmar att umgås i största möjliga mån för att upprätthålla 

kontrollen och medlemmarnas motivation. I följande avsnitt berörs föreningens regleringar av 

föräldraengagemang samt hur föreningarna hanterar konflikter eller tar till åtgärder gentemot 

olämpligt agerande av föräldrar. 

Flera informanter nämner att de aldrig varit med om allvarliga konflikter mellan sig själva eller 

andra ledare och föräldrar, samt att det sällan förekommer att föräldrar involverar sig i tränarens 

beslut gällande laguttagningar, träningsupplägg etcetera men att det säkert föregått 

diskussioner kring detta mellan föräldrarna utan ledarnas vetenskap. De konflikter som 

förekommit har sällan varit allvarliga och har vanligtvis mynnat ut i samtal mellan parterna. 

För att undvika eller minska konflikter benämner informanterna främst två sätt att hantera 

konflikterna, den första är tydligheten med att särskilja barnen från föräldern och vice versa. 

Det andra sättet är formella möten med ledare och föräldrar samt hänvisningar till 

föreningarnas regelverk. 
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5.3.1 Vikten att särskilja barn och förälder 

Att särskilja barnet och dess förälder för att minska konflikten är viktigt eftersom individerna 

inte skall straffas för något en förälder eller ett barn har gjort. För att illustrera vikten av 

särskiljandet nämner en informant att ”det är ofta inte barnets fel att de kommer försent, så att 

därför ska dem inte, jag får ju inte drabba barnet på det sättet”. Informanten åsyftar att 

föräldrarnas agerande inte skall bestraffa barnet utan att den ideella ledaren behöver särskilja 

på hur barnet och föräldern agerar. Att beskylla barnet för sen ankomst påverkar inte hur 

föräldern agerar, därför bör ledaren samtala med föräldern gällande den sena ankomsten. En 

informant förstärkte särskiljandet mellan barnet och föräldern genom att förklara att vid en 

konflikt kontaktar ledaren föräldern och tar diskussionen i efterhand, för att undvika att detta 

sker framför barnet. 

Då skulle jag nog försöka ta den personen åt sidan, att man pratar kanske inte så upprört framför 

barnen (...) det får ju stå för den föräldern och inte förälderns barn (...) de [barnen] förstår nog 

inte nyanserna, framförallt inte de yngre barnen så att säga, ju äldre man blir desto mera normalt 

är det ju att man inte tycker samma sak utan att det är ett problem.  

I citatet ovan kan vi utläsa att konflikten mellan föräldern och ledaren inte skall drabba barnet. 

Konflikten beror flera gånger på meningsskiljaktighet mellan förälder och ledare och bör 

hanteras i barnens frånvaro för att inte drabba barnets mående. Informanten åsyftar att när barn 

är yngre är de mer känsliga för konflikter och förstår inte att diskussionen inte behöver vara 

negativt. Utifrån den anledningen anser informanten att diskussionen bör tas i enskilt rum i 

efterhand så att båda parterna kan diskutera konfliktsituationen rationellt och sakligt snarare än 

i affekt framför barnet. 

Att separera barnen från sina föräldrars handlingar är ett återkommande tema som ledarna talar 

om, vid ett tillfälle beskriver en informant detta i samband med en obetald medlemsavgift. Det 

är svårt att veta hur en som ledare skall förhålla sig till en obetald medlemsavgift, en informant 

säger ”man vill ju inte straffa barn heller, när de kommer in till träningen kan man ju inte säga: 

nej du får inte vara med för du har inte betalt”. Ledaren behöver förhålla sig till föreningens 

policy, barnet tillåts vara med på ett visst antal träningar utan att betala medlemsavgiften för 

att möjliggöra att alla ska kunna vara med och spela så länge som möjligt däremot tillåts inte 

barnet spela matcher. Det underlättar för ledaren att kunna förklara och motivera sitt beslut 

utifrån föreningens dokument. Om föräldrarna blir upprörda över att deras barn inte blir uttaget 
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till matcherna kan ledaren hänvisa till föreningens policydokument gällande icke inbetalda 

medlemsavgifter. Flera informanter benämner svårigheter gällande sanktionsmöjligheter i 

sådana situationer eftersom de inte vill bestraffa barnen. Hårda sanktioner mot föräldrar 

riskerar att drabba barnen snarare än att förälderns beteende förändras. Informanterna 

benämner att barnen går i första hand och således är det viktigt att särskilja föräldrar och dess 

barn. Barnet skall icke bli drabbad av de sanktioner föräldern tilldelas. 

 
För att undvika att bestraffa barnen genom sanktioner används istället samtal med föräldrarna, 

några föreningar kallade sådana samtal för ”föräldrasamtal” eller ”familjesamtal”. Under ett 

sådant samtal klargör föreningen eller ledaren hur föreningen förhåller sig, hänvisar till stadgar, 

förhållningsregler, handlingsplaner med mera och föräldern eller spelaren får möjlighet att 

förklara sin syn på situationen, förklara varför individen handlar likt hen gjorde. Detta medför 

oftast att de båda parterna kan enas. Några informanter nämner att föreningen erhåller en 

handlingsplan för större konflikter eller problem men att de aldrig varit med om att den 

handlingsplanen tillämpats. 

Informanterna belyste även transparens gentemot föräldrarna vara en viktig del för att undvika 

samt lösa konflikter med föräldrar. För att uppnå transparens hålls, i början av varje säsong, ett 

föräldramöte där föreningarna går igenom träningstider, vilka matcher som komma skall, vart 

dessa matcher skall spelas, vad de förväntar sig utav föräldrarna etcetera. Dessa föräldramöten 

har bra uppslutning och i princip alltid minst en representant per spelare i laget. Vid konflikter 

prioriterades samtal, där ledaren kan förklara varför vissa beslut tagits. Detta upplevdes av 

informanterna vara till stor hjälp för att undvika onödiga spekulationer som riskerar att orsaka 

konflikter i framtiden. En informant förklarar att bandyledarna ”motiverar varför vi gör si och 

så (...), man kör med öppna kort, vad vi vill och inte vill. Där tror jag det handlar om förståelse”. 

5.3.2 Föreningarnas värdegrunder och förhållningsregler 

I avsnittet ovan framhäver den vitala innebörden med att skilja barnet och föräldern. Hur 

föräldern agerar skall inte bestraffa barnet, det skall hanteras under goda förutsättningar för 

samtal och diskussion. Föreningarna arbetar med transparens och tydlighet för att underlätta 

förståelsen och motivera sitt agerande. 

Ideellt arbete innebär begränsningar i sanktionsmöjligheter eftersom deltagandet är frivilligt. 

Föreningarna har svårt att begränsa eller sanktionera beteenden och ageranden de anser är 
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felaktiga, bland annat eftersom föreningarna är i stort behov av engagemanget för att bedriva 

sin verksamhet. För att påverka och inverka det ideella engagemanget tillämpar samtliga 

föreningar i denna studie värdegrunder som föreningen står samt arbetar för. Vilket innebär att 

dessa inverkar i föreningens agerande, värdegrunderna medför även krav på hur medlemmar 

agerar. Några föreningar tillämpade även förhållningsregler gällande agerande vid träningar 

och matcher, där de bland annat uppmuntrar ett positivt hejande och understryker att det är barn 

och ungdomar som både spelar och dömer matcherna. Utöver förhållningsregler använde sig 

ett flertal föreningar sig utav matchvärdar, de arbetar för en trevlig och vänlig atmosfär på 

läktaren under matcher. Förekomsten av dessa regelverk och dokument innebär ett sätt för 

föreningen att påverka hur föräldraengagemanget ser ut i deras förening. Dokumenten innebär 

även ett förhållningssätt och stöttning för ledarna i beslutsfattandet. En informant beskriver 

”(...) en av våra värderingar är att så många som möjligt ska kunna fortsätta så länge som 

möjligt (...) vi fick prioritera ner ett färre antal individer för att fler skulle kunna utöva sin 

idrott”. Citatet antyder att det både är en styrka och en begränsning att fatta beslut efter 

föreningens värdegrunder, ledare kan tvingas ta obekväma beslut, exempelvis att prioritera 

färre individer till förmån för den stora gruppen bandyutövare, vilket kan uppröra föräldrar och 

spelare. Vid dessa tillfällen menar informanten att det är en trygghet att kunna förklara att 

beslutet är grundat i föreningens värdegrund. 

Som tidigare nämnt i avsnittet ”föräldraengagemang i bandy” (5.2) tilldelade några föreningar 

föräldrarna mindre arbetsuppgifter att utföra vid några tillfällen per säsong. Föreningen 

framkallar ett schema som redogör vilka helger vilka familjer skall utföra sina tilldelade 

arbetsuppgifter, om den tilldelade helgen inte fungerar för en familj är det upp till föräldrarna 

att byta med varandra. Att inte utföra sina tilldelade uppgifter var ovanligt enligt informanterna, 

trots att det sällan resulterade i allvarliga åtgärder. Om föräldrarna inte hade lyckats byta bort 

sitt arbetspass och ingen dök upp för exempelvis försäljning under matcher, resulterade det i 

att någon av ledarna, om möjligheten fanns, fick ta över det jobbet. 

Att föräldrar agerar i motsats till föreningens värdegrund och förhållningsreglerna är väldigt 

ovanligt enligt informanterna. Beroende hur allvarlig överträdelsen är, resulterade det i olika 

åtgärder. Flera informanter nämnde att det fanns handlingsdokument för allvarligare företeelser 

men ingen av informanterna hade varit med om en situation där en allvarlig överträdelse skett 

och hänvisade därför till mindre överträdelser såsom involvering i träningar eller 

laguttagningar, att ropa olämpliga ord vid träning eller matcher etcetera. I dessa fall uttryckte 
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informanterna att föreningen till en början tillämpar samtal för att lösa situationen, där 

föreningen går igenom värdegrunderna och de förhållningsregler föreningen har, förklarar 

varför agerandet inte är lämplig. Även motparten ges möjlighet att förklara sig och ge sin 

version av företeelsen. Om konflikten inte löstes under dessa formella samtal kan ledaren eller 

föräldern be att få tala med styrelsen eller ordföranden i föreningen för att diskutera vidare och 

lösa konflikten. 

5.3.3 Organisatoriska handlingar och sanktionsmöjligheter [analys] 

Avsnittet ovan redogör för möjlighet till sanktioner vid olika konflikter och problematik som 

uppstår i föreningarna relaterat till föräldraengagemanget. Sanktionsmöjligheter är begränsade 

i föreningar där individer frivilligt deltar, eftersom föreningarna är i stort behov av samma 

frivilliga deltagande för att kunna bedriva sin verksamhet. För att påverka medlemmarnas 

agerande i samband med bandyn tillämpar flera föreningar värdegrunder och 

förhållningsregler. Dessa utgör en grund för vad föreningen står för och en utgångspunkt 

gällande hur föreningen tillämpar sina beslut och sitt agerande. Bandyföreningarna är beroende 

av föräldrars involvering samtidigt som en för stor eller felaktigt inriktad involvering kan 

resultera i negativa utfall. Därför krävs det balans för föräldrarna mellan att engagera sig 

mycket men inte för mycket. I följande avsnitt tolkar vi resultatet med Ahrnes och Hedströms 

organisationsteori.  

 

Att ledarna särskiljer barnen från föräldrarna anser vi bero på moraliska och etiska aspekter. 

Barnen är minderåriga därmed tillskrivs föräldrarna föreningsansvaret och de förväntningar 

som tillkommer vid tecknandet av medlemskapet. Vilket medför att när barnen tillhör 

bandyföreningen förväntas föräldrar att acceptera särskilda beslut och premisser kring deras 

barns medlemskap. Förutom den etiska aspekten kan det även tänkas att ledarna undviker 

införande av sanktioner och bestraffningar gentemot barnen eftersom föreningarna är beroende 

av föräldrarnas engagemang. Sanktioner av barnen skulle kunna medföra en risk att barn slutar 

i laget. I större omfattning skulle detta vidare kunna resultera i att organisationen inte överlever.  

 

Flera föreningar tilldelade samtliga familjer arbetsuppgifter att utföra under säsongen. 

Anledningen till utdelade arbetsuppgifter går att beskriva med auktoritetsrelationen, människor 

ställer krav på varandra och kontrollerar varandra. Genom att tilldela arbetsuppgifter ställer 

medlemmarna krav på och kontrollerar varandra. Den föräldern som blivit tilldelad en uppgift 
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förväntas att fullfölja den. Därför tolkar vi beslutet att delegera uppgifter, likt ett strategiskt val 

av föreningarna. Beslutet möjliggör rekrytering av nya funktionärer samt skapar och utvecklar 

en gruppsolidaritet, där medlemmarna vill delta och hjälpa till. Att kunna kontrollera sina 

medlemmar är en viktig del för att kunna öka och upprätthålla motivationen. För att alla ska 

göra sina uppgifter krävs det att andra också gör vad dem ska. Om människor inte utför sina 

uppgifter riskerar det att påverka andra medlemmar till samma sak (Ahrne & Hedström, 

1999:25). Detta sätt att skapa kontroll och övervakning inom föreningen har medfört att 

föreningen i viss mån korrigerar föräldraengagemanget. En informant beskrev att sporten är 

självreglerande ”vill de [föräldrarna] inte engagera sig så är de inte kvar i klubben länge”. Det 

tolkar vi som att föräldrar som icke engagerar sig, inte är villiga att acceptera vissa 

föreningsbeslut eller godkänna de krav som ställs på en organisationsmedlem och därmed 

slutligen hoppar dessa föräldrar av som medlemmar. Citatet hänvisar även till att det 

grundläggande engagemanget i bandy är väldigt stort, utöver det tillkommer även 

förväntningar från föreningen att föräldrar skall utföra de tilldelade arbetsuppgifterna. Vilket 

kan upplevas som för höga krav på föräldrar vars barn är föreningsmedlemmarna. Vi uppfattar 

att dessa föräldrar upplever en för stor spänning mellan föreningens krav och deras individuella 

egenskaper (Ahrne & Hedström 1999:19). 

 

Flera föreningar tillämpade, som nämnt i avsnitt ”hanteringen av andras föräldraengagemang” 

(5.2.2), en socialiseringsstrategi för att minska spänningarna mellan föreningens krav och de 

individuella mänskliga egenskaperna (Ahrne & Hedström, 1999:19). Socialiseringsstrategin 

medför kontroll inom föreningen i form av en solidaritet till laget och de andra föräldrarna. I 

och med barnets medlemskap i bandyföreningen tillkommer även begränsningar på 

föräldrarnas handlingsmöjlighet utifrån solidaritet till laget. Att föräldrarna själva får ta hand 

om problem som kan uppstå sinsemellan, såsom att vid förhinder byta sitt arbetspass med 

varandra, kan även det inge solidaritet mellan de engagerade föräldrarna. Dels för att 

föräldrarna kan resonera kring att om jag ställer upp för en annan förälder, kanske den föräldern 

ställer upp för mig när jag får förhinder. Det kan även finnas en social press av att inte vilja 

uppfattas som den som aldrig hjälper till från de andra föräldrarna. På detta vis förmås de 

engagerade föräldrarna ställa upp och uppvisa solidaritet gentemot varandra. 

Om och när konflikter uppstår inom bandylagen, refererar informanterna till samtal och sunt 

förnuft som lösning. En informant förstärker att föreningsverksamheten arbetar med 

människor, vilket vi tolkar som att föreningen löser konflikter och motsättningar på samma vis, 
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genom mänsklig interaktion och sunt förnuft istället för hänvisningar till policys och 

regleringar. På frågan om hur en ledare hanterar föräldrar som betett sig olämpligt svarar 

informanten med ”(...) annars så är det väl i många fall bara sunt förnuft att liksom man får 

försöka vara ett bra föredöme och försöka och hantera situationer som dyker upp på ett sätt 

som är vettigt”. Vi anser att informanten ser spelarnas föräldrar som sig själv, som förälder 

snarare än organisationsansvarig. 

 

I en diskussion kan ledarens olika rolluppsättningar, tidigare nämnt i ”komplementära och 

konkurrerande roller” (5.1.4) vara fördelaktiga för ledaren då de erhåller liknande perspektiv 

och eventuell en förståelse för förälderns perspektiv. Då rollerna har liknande rolluppsättning 

existerar det inte en markant ojämn maktfördelning utan de ideella ledarna kan växla mellan 

rollerna och visa förståelse och respekt för föräldrarna och vice versa. Vilket kan minska risken 

för konflikter eller att konflikterna kan lösas på en jämställd nivå där de båda parterna är 

medvetna om varandras roller och besitter förståelse för att ledaren har agerat på 

organisationens vägnar och inte utefter sina egna, personliga vägnar som förälder. 

Sanktionsmöjligheterna föreningarna har, är begränsade. Då bandy är en liten sport talar flera 

informanter om anpassning snarare än att utesluta föräldrar eller spelare som agerar mot 

föreningens värdegrunder. Ingen förening vill utesluta frivilligt engagemang, eftersom 

föreningen behöver det för att kunna bedriva sin verksamhet. Dessutom vill föreningen inte 

straffa barnen för att deras förälder uppvisar olämpligt uppförande vid enstaka tillfälle. Några 

informanter hänvisar till att föreningarna främst hanterar oacceptabelt agerande utifrån 

handlingsplaner, där första steget ofta är ett samtal. För att undvika att konflikterna blev 

personliga utifrån vilka som var involverade hanterades mer allvarliga företeelser av 

föreningens styrelse. Detta tolkar vi tillhöra den mindre frekventa strategin i denna uppsats, 

strategin som innebär rutiner som är oberoende av individen. Där föreningen förväntas att agera 

likadant i liknande situationer oberoende av vilka individer som är involverade i företeelsen 

eller ansvarig i granskningen. 

 

Föreningarnas respektive värdegrunder är lika i sitt innehåll, i denna grund kan vi finna en 

värdemässig gemenskap som får människor att ställa upp samt återkomma. Individer som är 

medlemmar i föreningen har indirekt även accepterat dessa grunder genom att teckna ett 

medlemskap (Ahrne & Hedström, 1999:15). 
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6. Avslutande diskussion   
I följande avsnitt presenteras en diskussion kring studiens viktigaste resultat för att sedan 

diskutera dem i relation till tidigare forskning inom ämnet, studiens teoretiska perspektiv samt 

den tillämpade metoden. Reflektioner gällande val och begränsningar kommer benämnas för 

att slutligen även bistå med implikationer till vidare forskning. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka rollhantering bland ideellt engagerade inom idrotten 

bandy. Ambitionen har varit att frambringa deras upplevelser av de olika rollerna som 

involveras i ett föräldraengagemang och hur föreningar samt informanterna själva hantera 

rollerna. Frågeställningarna handlar om hur ideella ledare hanterar sitt eget 

föräldraengagemang, hur de hanterar andra föräldrars föräldraengagemang samt hur 

föreningarna reglerar och organiserar föräldraengagemang. För att besvara dessa 

frågeställningar tillämpades en kvalitativ metod, semistrukturerade intervjuer med en 

fenomenologiskt ansats. De teoretiska perspektiv som tillämpades för att analysera och tolka 

det empiriska materialet var Robert K. Mertons allmänna rollbegrepp, Erving Goffmans teorier 

om rollagerande samt Göran Ahrnes och Peter Hedströms teori om relationen mellan 

organisationer och de verksamma människorna inom organisationen. Resultatet av studien 

visar återkommande mönster gällande sammandrabbningar av olika förväntningar på 

respektive social roll där informanterna har olika uppfattningar om svårigheten att vara både 

förälder och ledare samt att vara ansvarig i förening och medlem i samma förening.  

 

Den första frågeställningen om hur informanterna förhåller sig till de egna rollerna varierar i 

svar. En del informanter särskilde eller sammanförde rollerna som förälder, ledare och 

föreningsrepresentant helt medan andra kombinerade dessa för att undvika rollkonflikter. Ett 

återkommande mönster var att rollkonflikter var mer angelägna i särskilda situationer, likt att 

ge feedback till ens egna barn. Även barnens ålder påverkade angelägenheten av en 

rollkonflikt, informanterna hanterade sina olika sociala roller olika utifrån om barnen var yngre 

i åldrarna eller äldre. Barnen betraktades som det vitala och informanterna anpassade sin roll 

utefter barnens behov. 

Den andra frågeställningen behandlar hur ideellt aktiva ledare hanterar andra föräldrars 

engagemang. Generellt uppfattar ledarna föräldraengagemanget som bra, några tillskriver 

bandyn i sig som orsaken till detta då bandyn i sig kräver ett större engagemang hemifrån i 
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form av exempelvis bilskjuts och mycket utrustning. Enligt informanterna beskrivs ett gott 

föräldraengagemang som en stöttande förälder, som fungerar likt ett verktyg för barnen. För 

att uppnå detta krävs inte särskilda kunskaper om idrotten i sig, enligt ledarna. Ledarna betonar 

även vikten av att spelarnas föräldrar ska agera i sin föräldraroll och inte blanda sig i speltaktik, 

laguttagningar etcetera, det är ledarnas jobb. Detta hanterar ledarna genom att vara transparenta 

med spelarnas föräldrar och tala om varför de tar vissa beslut gällande till exempel speltaktik. 

Det underlättar så att ledarna kan utöva sin roll som bandyledare. 

Ett sämre föräldraengagemang beskrivs likt en oengagerad och frånvarande förälder. Flertalet 

informanter vara överens om att det oftast är samma föräldrar som ställer upp och samma 

föräldrar som inte gör det. De flesta föreningarna har en sms-grupp där föräldrarna kan 

kommunicera med varandra samt ledarna. Ledarna har uttryckt att vid tillfrågan om vem som 

skulle kunna ställa upp är det få föräldrar som frivilligt ställer upp. Det bristande engagemanget 

hos föräldrarna har vissa föreningar och dess ledare hanterat på så vis att de tilldelar 

arbetsuppgifter till föräldrarna genom ett schema via föräldramöten och sms-grupper.  

I förhållande till vår tredje frågeställning visar resultatet att ideella föreningar har olika 

tillvägagångssätt för deras ideella ledare att hantera oacceptabla beteenden eller överträdelser 

av föreningens regelverk. Föreningar som är extra noggranna med att särskilja barnet ifrån 

föräldern eller vice versa tenderar att lösa situationer utifrån individuella samtal, 

“föräldrasamtal” eller “spelarsamtal” där respektive part får uttrycka sig fritt gällande deras 

uppfattning av situationen. Andra föreningar tillämpade handlingsdokument vid konflikter 

även om även de ofta inledde lösningen av konflikten med samtal. Dessa handlingsdokument 

erhöll olika tillvägagångssätt för olika nivåer av konflikter och företeelser. För att undvika att 

konflikterna blev personliga utifrån vilka individer som var involverade hanterades allvarliga 

företeelser av föreningens styrelse. Ingen av informanterna hade däremot upplevt någon 

allvarlig företeelse, utan konflikter och dispyter mellan ledare och föräldrar hade lösts via 

samtal. Avslutningsvis kan vi konstatera att det existerar två olika rollkonflikter i relationen 

mellan informanterna och deras föreningar. Den ena rollkonflikten återfinns mellan att vara 

förälder och ideellt engagerad ledare och andra rollkonflikten återfinns mellan att vara 

föreningsauktoritet och medlem. 

 

Teoretiskt visar vårt resultat, utifrån Mertons allmänna rollteori, att rolluppsättningarnas 

respektive förväntningar kolliderar med varandra vilket resulterar i en rollkonflikt som 
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individen måste hantera. För att undersöka hur informanterna förhåller sig till denna konflikt 

och hur de hanterar den användes Goffmans rollbegrepp. Resultatet av rollhanteringen ter sig 

olika utifrån om individerna lyckas omfamna rollen som ledare. För att omfamna rollen och ta 

till sig rollen som en del av individens identitet krävs att individen gör ett lyckat framträdande 

och övertyga barnen om att de är ideell ledare snarare än förälder. Informanter som väljer att 

sammanföra de olika rollerna och som uppfattar rollerna som desamma uppfattar vi som 

individer som omfamnat rollen och tagit till sig rollerna till sin egen identitet. Vi tolkar att de 

informanter som växlar mellan rollerna och uppträder en roll åt gången aktivt arbetar med sin 

intrycksstyrning för att inte förknippas med ledarrollen. Deras framträdande, i främst 

ledarrollen, sker på ett icke övertygande sätt där individen inte spelar rollen tillräckligt 

övertygande för att barnen skall acceptera rollen. 

 

Den andra frågeställningen gällande hur ledare hanterar andras engagemang förklaras teoretiskt 

främst genom Ahrnes och Hedströms organisationsteorier. Enligt Ahrne och Hedström bottnar 

sammanhållningen i en organisation i det gemensamma intresset och att medlemmarna har 

accepterat att genomföra vissa beslut. I vår studie är det tydligt att informanternas gemensamma 

intresse och värdering är att engagemanget ska underlätta för barnen att spela bandy. I och med 

detta finns det också ett stort intresse bakom engagemanget. Eftersom intresse väcker en 

känslomässig aspekt förekommer det också en spänning mellan mänskliga känslor och det som 

organisationen kräver. För att minska denna spänning använder föreningarna olika strategier 

där den mest förekommande var socialiseringsstrategin. Många informanter ansåg den sociala 

kontakten vara en stor del av motivationen till engagemanget. Detta tyder vi som en 

socialiseringsstrategi. Socialiseringsstrategin och faktumet att medlemmarna i 

bandyföreningen har liknande värderingar kan vi uttyda som en orsak till att det sällan sker 

allvarliga konflikter inom föreningen mellan föräldrar och ledare.  

 

Somliga informanter uttrycker en svårighet med att få nya föräldrar att bli engagerade och att 

detta leder till en stor polarisering då de som redan är engagerade tilldelas ytterligare 

arbetsuppgifter medan föräldrar som inte är aktiva från början sällan blir det senare. Detta 

tolkar vi genom att föräldrarna till barnen inte accepterar medlemskapet i föreningen och 

därmed inte heller de förväntningar och skyldigheterna som tillkommer med rollen. För att öka 

engagemanget har föreningarna tillskrivit diverse arbetsuppgifter till föräldrarna. Denna 

lösning anser vi kan påvisa beroendeförhållandet mellan föreningen och dess ideellt aktiva. 
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Utan föräldrarnas ideella insatser kommer inte deras barn kunna utöva bandy. Att föreningarna 

infört att föräldrarna själv byter sina pass genom att kontakta varandra, som lösning på om 

vissa av olika orsaker inte kunde ställa upp, tyder vi som ett försök till förstärkande och 

uppmuntrande av gruppsolidaritet. Ett antal informanter beskriver även att ett gott engagemang 

innebär att föräldrarna agerar i sina roller som förälder, det vill säga visar stöttning. 

Informanterna anser däremot att föräldrar inte ska lägga sig i speltekniken och att det är 

ledarnas jobb. Detta förklarar vi utifrån Ahrne och Hedströms teorier om auktoritetsrelation. 

Samtliga individer har gått med på vissa villkor genom att vara aktiva i föreningen, detta 

medför att det även finns särskilda förväntningar på medlemmarna samt att dessa förväntningar 

varierar beroende på individens roll i föreningen. Ledarna förväntar sig att föräldrarna ska 

uppfylla sin roll som stöttare, vilket bidrar till att ledarna i sin tur ska kunna utöva sin ledarroll, 

utan föräldrarnas inblandning. 

 

Utifrån Ahrnes och Hedströms teoretiska perspektiv gällande organisationer och människor 

visar vårt resultat utifrån tredje frågeställningen att föreningar erhåller kontroll genom att bland 

annat delegera ut arbetsuppgifter till medlemmarna eftersom det i sin tur medför att 

medlemmarna ställer krav på varandra och kontrollerar varandra. Detta är viktigt för att kunna 

öka och upprätthålla motivationen hos de ideellt aktiva i föreningen. Om majoriteten av 

medlemmarna utför sina arbetsuppgifter så ställer det krav på resterande medlemmar att de 

utför sina. Som tidigare nämnt förekommer det spänningar mellan individens personliga 

egenskaper och föreningens krav och förväntningar. Hur föreningarna agera vid konflikter eller 

överträdelser mot föreningens värdegrunder eller förhållningsdokument anser vi kunna 

förklaras med föreningens kontroll. De två strategierna som används för att minska 

spänningarna har båda återspeglats även i hur ideella ledare hanterar föreningens reglering av 

föräldraengagemanget. Vid konflikter tillämpar föreningar med socialiseringsstrategin främst 

samtal för att lösa konflikten. Då samtliga individer umgås och känner varandra kan den ideella 

ledaren dra nytta av sina olika rolluppsättningar då det ger ytterligare aspekter till samtalet eller 

diskussionen. Samtal tenderar även till att erhålla en jämnare maktposition mellan ledaren och 

föräldern eller spelaren där både anses vara jämställda. De andra föreningarna tillämpade en 

mer rutinbaserad strategi som innebär att de ideella ledarna har en handlingsplan att applicera 

vid konflikter, de allra allvarligaste konflikterna hänvisas uppåt i föreningens hierarki. Detta 

innebär att samtliga konflikter eller överträdelser av föreningsregler vidtas samma åtgärder 
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oavsett vilka individer som är involverade i konflikten. Detta ter sig främst genom en kontroll 

som härstammar från föreningens högsta organ, föreningens styrelse. 

 

Vidare kan vi säga att teorierna som valts i uppsatsen har gett oss möjlighet att analysera 

resultat och uttala oss om frågor ur roll- och organisationsaspekter. Våra teorier har tillåtit oss 

att uttala oss om på vilket sätt bandyledare upplever svårigheter med att inneha flera olika roller 

som erhåller olika förväntningar i en situation samt hur de hantera dessa svårigheter. Teorierna 

har möjliggjort att redogöra för möjligheter till begränsningar och sanktioner i frivilligt 

engagemang i bandyföreningar.  

 

Dessa teorier har inte medfört att vi kan uttala oss om exempelvis varför majoriteten av de 

ideellt aktiva ledarna inom idrott, både i vår undersökning och i tidigare forskning, oftast är 

män. Varför det finns få kvinnliga bandyledare, något som informanterna själva påpekade, hade 

kunnat förklaras genom exempelvis genusteori. I linje med detta var informanterna som 

intervjuades till studien relativt lika i ålder, etnicitet och av samma kön, det tycks finnas en 

tydlig homogenitet bland bandyledarna. Många ledare nämner även att bandyn kräver 

föräldraengagemang hemifrån och att bandyn på så sätt är en selektiv sport som följaktligen 

möjligtvis sållar ut vissa barn från olika sociala klasser och därmed förhindrar dem från att 

delta i utövandet av sporten. Om homogeniteten förslagsvis har med social klass att göra så 

skulle denna aspekt kunna belysas med klassteori.  

 

Tidigare forskning avseende föräldraengagemang har inte studerat rollhantering. Studiens 

ambition var att fylla en forskningslucka då det saknas forskning utifrån de ideella ledarnas 

upplevelser av rollhantering, särskilt inom mindre sporter såsom bandy. I relation till tidigare 

forskning har föreliggande studie gett utfall för resultat som är i linje med vad tidigare 

forskning har kommit fram till. Denna intervjustudie har bland annat styrkt att 

föräldraengagemang är ärftligt. Individer kan fostras in i sammanhanget samt att många ideellt 

aktiva inom idrottsrörelsen själva har erfarenheter av idrott (Svedberg et al 2010). Samtliga 

informanter i vår studie berättade att deras föräldrar tidigare varit ideellt engagerade i en eller 

flera idrottsföreningar samt att informanterna själva hade idrottserfarenheter. Denna bakgrund 

resulterade i engagemanget ansågs naturligt för ledarna. 
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Trots att vår studie teoretiskt inte tillåter oss att uttala oss gällande klasstillhörighet och 

socioekonomisk status, anser vi att resultatet gällande bandy som extra beroende av 

föräldraengagemang och dess selektivitet utifrån det, indikerar att stämma överens med tidigare 

forskning gällande korrelationen mellan socioekonomisk status och fysisk (in)aktivitet. Detta 

bedömer vi som viktigt att synliggöra då flertal informanter påpekat social klass som möjlig 

förklaring till det relativt höga och goda föräldraengagemanget som finns i bandy i jämförelse 

med andra sporter som ledarna har erfarenhet av. Resultatet av sportens selektivitet utifrån 

föräldraengagemang kan bli att familjer med lägre socioekonomisk status inte har 

möjligheterna att delta i sporten (Heradstveit et al., 2020; Mengfan et al., 2020). Det naturligt 

höga föräldraengagemanget kan således tolkas vara påverkat av klasstillhörighet, något som 

även tidigare forskning indikerat. 

 

Trots att vår studie inte fokuserar på genus eller kön, upplever vi att detta är av relevans och 

värt att nämna och uppmärksamma. Studien redovisar inte någon upplevd skillnad på 

föräldraengagemanget i samband med föräldrarnas involverande på flick- versus pojklag. 

Informanterna påpekar en polarisering mellan könen där majoriteten av de ideellt aktiva 

ledarna är män. Detta stämmer med vad tidigare forskning inom den svenska idrottsrörelsen 

tidigare redovisat, 60 procent av de ideellt engagerade är män (Von Essen & Wallman 

Lundåsen, 2016). Att majoriteten av deltagarna var män samt att deltagarna talade om 

polarisering tyder på att denna studie delvis instämmer med att främst fadern är den engagerade 

föräldern och ansvarig för barnens idrottsutveckling (Coakley, 2006; Gottzén & Kremer- 

Sadlik, 2012; Stefansen et al. 2018).   

 
Den metodologiska ansats som tillämpas i denna studie är en kvalitativ ansats med 

semistrukturerade intervjuer. Studien ämnar undersöka hur ideella ledare upplever sin roll som 

både ledare och förälder, hur ledarna hanterar andras föräldraengagemang samt hur föreningar 

reglerar föräldraengagemang. Tillvägagångssättet att finna informanter går att problematisera 

då vi mejlade föreningar samt tränare inom flera olika föreningar runt om i Sverige. 

Informanterna tillhörde olika stora orter där bandyn varierar i storlek och popularitet. Genom 

detta tillvägagångssätt syftar vi till att begränsa urvalet till en specifik social grupp, ideella 

tränare inom bandyn. Majoriteten av deltagarna är i liknande ålder, av samma kön, etnicitet 

och därmed relativt samma sociala klass samt har barn i ungefär samma ålder. Detta skulle 

kunna innebära att informanterna innehar liknande värderingar och därmed kommer presentera 
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liknande uttalanden. Detta kan dock ha mindre påverkan i vår studie, då vi tillämpade 

målinriktat urval och tidigare forskning hänvisar till att majoriteten av ideellt engagerade i 

idrottsrörelsen är mellan 30–50 år samt att det är fler män än kvinnor som engagerar sig ideellt, 

denna beskrivning är i linje med våra informanter. Att informanterna presenterar liknande 

uttalanden kan även innebära att informanterna i studien skulle kunna tänkas vara 

representativa för gruppen ideellt engagerade bandyledare. 

 

Den fenomenologiska analysmetoden Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) har 

inspirerat oss i kodningsarbetet av materialet. Kodningsmetoden som tillämpats har inneburit 

att analysen och därmed resultatet genomförts och redovisats utifrån teman som tillkommit 

under bearbetning av materialet. Utifrån denna metod redogörs teman som var mest 

förekommande i transkriberingarna i relation till frågeställning och syfte, vilket innebär att 

teman som inte förekom lika frekvent, valdes bort och inte redovisas i resultat och analys. Inom 

fenomenologin bedöms allt insamlat material som viktigt därför krävs ett sållande och 

begränsande utifrån vår frågeställning. Studiens frågeställning besvaras således utifrån de 

huvudteman som tagits fram i samband med kodning och analys. 

 

Vi anser att det finns en risk att vår studie inte fullständigt lyckats komma åt de problem och 

utmaningar som de ideella ledarna möter med föräldrar, inte heller om det finns särskilda 

situationer som påverkar att vissa problem uppstår. Tidigare forskning har påvisat att 

föräldraengagemang kan medföra problematik i mängd olika aspekter för de inblandade. 

Aspekter som vår undersökning inte belyser. Informanterna i vår undersökning tyckte att 

föräldraengagemanget var bra samt att vi fick vaga exempel på när det fungerade dåligt. Vad 

detta beror på kan spekuleras i, antingen att vi formulerat frågorna på så sätt att vi inte kommer 

åt kärnan eller att informanterna genuint inte uppfattar att problemen är lika omfattande som 

tidigare forskning framhäver. Ledarna anser möjligtvis att de få exemplen där problemen 

förekommer, inte är värda att tala om.  

 

Det senare alternativet kan understrykas med att flertal ledare som har erfarenheter av andra 

sporter, antingen som ledare eller utövare, påpekar att bandyn ter sig annorlunda gentemot 

andra sporter. Då sporten inte är lika populär och utbredd som exempelvis fotboll så existerar 

det inte samma rivalitet mellan klubbarna vilket medför att spelarna och föräldrarna är mer 

behjälpliga inom bandy. Sporten är liten och flera informanter nämner att de både lånar spelare 
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och även ibland tränare utav varandra när ett lag är sjukdomsdrabbat eller i stort behov av 

spelare eller ledare. Detta sätt att se på sina gemene medlemmar skulle likväl kunna vara 

förklaringen till att föräldraengagemanget uppfattas vara bra av samtliga informanter. 

6.1 Implikationer för framtida forskning 

Resultatet gällande grundbehovet av föräldraengagemanget i bandy, där flera informanter 

poängterade att det var större än i andra idrotter var intressant. Informanterna menade att 

sportens utbreddhet, resulterade i ett vänligare klimat där föreningar i samma stad snarare 

hjälper varandra än betraktar varandra som rivaler. För ytterligare forskning skulle det därmed 

vara intressant att göra en jämförande studie mellan en mindre idrott likt bandy och en större 

sport för att belysa om och hur föräldraengagemanget varierar. Några av informanterna som 

deltog i studien spekulerade själva i skillnaderna mellan exempelvis fotboll och bandy, 

följaktligen hade det varit intressant att studera om det existerar några skillnader på gruppnivå. 

En aspekt, som vi hade i åtanke men ägnade för lite uppmärksamhet åt vid utförandet av 

studien, är att medlemskapet i sig består av fler nivåer och därmed skapar ett komplicerat 

medlemsförhållande. Eftersom det idrottsutövande barnet eller ungdomen är minderårig berör 

medlemskapet hela familjen, trots att det endast är barnet som utövar sporten. Vilket medför 

att föreningen ställer krav och förväntar sig att medlemmarna skall bidra till 

föreningsverksamheten, samtliga vårdnadshavare tillskrivs därmed ansvaret för att bidra till 

föreningen. Trots att vi hade medlemskapet i åtanke belyser vi inte det tillräckligt. I efterhand 

inser vi att de olika nyanserna av medlemskapet kan leda till problematik för de ”frivilligt” 

engagerade föräldrarna eftersom de blir tvungna att vara engagera sig för att barnet skall kunna 

idrotta. För vidare studier hade det varit av intresse att undersöka hur föräldrar till minderåriga 

idrottsutövande barn förhåller sig till detta indirekta medlemskap i barnets idrottsförening. 

Ett ytterligare förslag till vidare forskning, är att studera de socioekonomiska klasserna inom 

bandyn då sporten har en historia som härstammar från högre socioekonomiska klasserna samt 

att flera informanter menade på att idrotten kräver extra mycket engagemang av föräldrarna. 

Detta är särskilt intressant då våra intervjufrågor inte behandlade klass men flertal informanter 

på eget bevåg benämnde detta som en möjlig förklaring på varierande frågor under 

intervjuerna. Vi bedömer att ledarna därmed ser detta som ett problem eller något som de 

uppmärksammat särskilt mycket av olika anledningar. Därmed skulle en forskning som jämför 
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föräldraengagemanget inom olika sporter eller förslagsvis mäter klasser på de engagerade 

föräldrarna inom bandyn kunna vara idéer till vidare forskning.  
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Bilaga 1 Informationsbrev och Samtyckesblankett 

 

 
Hej!  

Med detta brev vill vi kort informera om studien samt be om Ert medgivande för medverkan i 

studien.  

 

Vi heter Jelena och Mathilda och vi studerar vid den sociologiska institutionen vid Uppsala 

universitet där vi just nu skriver vår kandidatuppsats. Vår studie syftar att undersöka ideellt 

engagerades upplevelser av föräldraengagemang inom barn- och ungdomsidrott samt gällande 

eventuella svårigheter med bemötande av föräldraengagemang. Vi är intresserade av hur 

föräldraengagemang upplevs inuti föreningar samt hur de ideellt aktiva upplever detta i 

föreningen. Frågorna under intervjun kommer att handla både om hur ni hanterar 

föräldraengagemang inom föreningen och vad just Du har upplevelser av föräldraengagemang, 

av olika slag. Intervjun som Ni ska medverka i tar cirka 60 minuter och kommer att spelas in 

via Zoom-applikationens inspelningsfunktion. Uppsatsen publiceras online via Uppsala 

universitet i början av 2021. 

 

Examensarbetet är reglerat av personuppgiftslagen (1998:204) och Vetenskapsrådets skrifter 

God forskningssed samt Forskningsetiska principer. Detta innebär bland annat att 

informationen som lämnas under intervjun enbart kommer användas av oss, i den angivna 

forskningens syfte och därefter kasseras. Intervjupersonen, föreningsnamnet och annan 

personlig information som lämnas kommer att anonymiseras och därmed inte bli känt för någon 

utanför projektet. Deltagandet är frivilligt, samtycket kan återtas och intervjun avbrytas när 

som helst under processen utan negativa påföljder eller krav på att ange skäl.  

 

Tack för Er medverkan i vår studie! 

Har Ni ytterligare frågor är Ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare. 
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Vänliga hälsningar, 

Jelena Ljubisavljevic och Mathilda Emilsson. 

Mailadress: uppsats.uppsala@outlook.com  

 

Handledarens namn: Andreas Melldahl 

Handledarens mailadress: andreas.melldahl@soc.uu.se  

Uppsala Universitet 

Sociologiska institutionen, Uppsala 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Nedan följer den tillämpande intervjuguiden. 

Inledningsvis 

Kan du berätta lite om dig själv?  

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning i föreningen?  

Hur länge har du varit ideellt aktiv? 

Hur ofta arbetar du i föreningen?  

Hur kommer det sig att du blev ideellt aktiv i den föreningen? 

 

1. Rollen som aktiv ledare/funktionär 

Beskriv dina typiska arbetsuppgifter 

Har din roll förändrats över tid?  

Vad tycker du är det bästa med att vara ideellt engagerad? 

Vad tycker du är det sämsta med att vara ideellt engagerad?  

Som ledare, hur ser du på föräldrars engagemang? 

Hur tycker du att föräldraengagemanget är generellt i din idrottsförening? 

Hur växlar du mellan att vara både förälder och ledare i olika bandysituationer? 

 

2. Föräldraengagemang 

Vad anser du är ett gott föräldraengagemang?  

Vad anser du är ett sämre föräldraengagemang? 

Hur tycker du att föräldrar engagemanget är generellt i ditt barns idrottsförening? 

Finns det situationer där du som ideellt aktiv tvingats hantera konflikter mellan ledare och 

föräldrar? 

Har du något särskilt utstickande minne/upplevelse av föräldraengagemang, som har påverkat 

dig eller som du bär med dig? 

Finns det några svårigheter med att vara både förälder och engagerad? 

Vad förväntar sig föreningen av dig som förälder? Har du fått information om det? Hur fick du 

informationen?  

 

3. Föreningens regelverk 

Handlar er förening för att påverka föräldraengagemang? 
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Vilka åsikter/policys har ni i föreningen när det gäller t ex hantering av föräldrapress? 

Delar du föreningens uppfattning? 

Har de hänt att de föräldrar/anhöriga inte följer dessa policys? 

Vad blir konsekvenserna om man inte följer föreningens regler? 

Hur regleras föräldrars beteenden och ageranden av föreningen? 

Är du nöjd med idrottsföreningen hantering av föräldraengagemang? Om nej, varför inte?  

Har föreningen möten med föräldrar som är engagerade? 

 

Avslutande fråga: Är det något mer du vill tillägga? 
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Bilaga 3 Kodningsexempel 

 

Tema Intervjufråga Informant Notering 

 
Ledarroll 
 
 
 
 
Föreningens 
regleringar 
 
 
 
 
 
Andras 
föräldraengagemang 
 
 
 

Vilka diskussioner 
tas direkt (med 
föräldrarna vid 
konflikt)?  

Om ledaren tycker 
att föräldern har 
betett sig illa, vi har 
ju föreningsstadgar 
och uppförandekod, 
och så.. Om en 
ledare tycker den 
har blivit felaktigt 
behandlad eller så 
av en förälder så kan 
de alltid höra av sig 
så man får agera på 
det och ha lite 
utvecklingssamtal 
med den föräldern 
och tvärtom. 

Hur den ideellt 
aktiva ledaren 
hanterar att vara 
ledare och förenings 
representant  
 
 
 
Hur den ideellt 
aktiva ledaren 
hanterar andras 
föräldraengagemang 
 
 
 

 

I exemplet ovan ställer intervjuaren en följdfråga angående konflikthantering i 

föräldraengagemang, ett tema som informanten tidigare tagit upp. Informanten svarar 

inledningsvis med att ledarnas subjektiva uppfattning i första hand identifierar om föräldern 

betett sig illa, detta kodade vi som en del av ledarrollen. Som förstärkning hänvisar informanten 

till föreningens regleringar, som kan tolkas som en förankring i ledarrollen till ett konkret 

regelverk att falla tillbaka på, vid konflikter mellan ledare och föräldrar. Vidare hänvisar 

informanten att ledare kan höra av sig för att lösa konflikter med föräldrar, och vice versa, 

genom att ha ett utvecklingssamtal. Detta kodade vi som en hantering av informantens egna, 

men även andra föräldrars, engagemang samt föreningens reglering av föräldraengagemang. 

Eftersom föreningen hanterar konfliktsituationer genom samtal. 
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Bilaga 4 Deklarering 

Följande deklarering fylls i er som skriver uppsats tillsammans och syftar till att gemensamt 
klargöra den arbetsfördelning som gällt under ert arbete. Ange nedan för var och en av 
uppsatsens delar den procentuella arbetsfördelningen i färdigställandet av er uppsats. 
Deklareringen placeras sedan som bilaga i uppsatsen. 

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning) 

Författare 1: ____50____%  Författare 2: ___50_____% 

 

Tidigare forskning 

Författare 1: ___50_____%  Författare 2: ____50____% 

 

Teorikapitel 

Författare 1: ____50____%   Författare 2: ____50____% 

 

Metodkapitel 

Författare 1: ____50____%  Författare 2: ____50____% 

 

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, transkribering) 

Författare 1: ____50____%   Författare 2: ____50____% 

 

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat 

Författare 1: ____50____%   Författare 2: ____50____% 

 

Diskussionskapitel 

Författare 1: ____50____%   Författare 2: ____50____% 
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Bilagor 

Författare 1: ____50____%   Författare 2: ____50____% 

 

Genomläsning av färdigt manus/korrektur 

Författare 1: ____50____%   Författare 2: ____50____% 

 

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1: ____50____%   Författare 2: ____50____% 

 

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1: ___50_____%   Författare 2: ____50____% 

 

Skriv under nedan: 

Ort, Datum                                                                    Ort, Datum 

Bandhagen 4/1 2021____________________        Malmö 4/1 2021 _______________     

 

Författare 1:                                                             Författare 2: 

Jelena Ljubisavljevic _____________                    Mathilda Emilsson _______________ 

Namnförtydligande                                                  Namnförtydligande 

 
 


