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Abstract 

The aim of this study was to investigate how the role of a coach affects the private life. In order 

to fulfill the purpose of this study we have used a qualitative method with seven conducted 

interviews. The questions that where asked in the interviews were in the themes of norms, role 

and role identity. The collected information from the interviews was transcribed and used in a 

table and was analyzed through a thematic analysis. This was conducted for the purpose that it 

would answer the issues of the study. The results showed that different variables, for example 

the opinions on the private role, the role as a coach, norms, and each individuals relation to the 

norms, could affect the private life of the coaches. These variables can together with the using 

of different theories give a picture of the reasons why each individual is affected in the way 

they are. 

Keywords: role, norm, role identity, coach, thematic analysis, qualitative method, interview.    

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur idrottsledarrollen påverkar privatlivet. För att besvara 

syftet använde vi oss av en kvalitativ metod som innefattade sju intervjuer. Frågorna som 

besvarades under intervjun handlade om normer, roll och rollidentitet. Den insamlade 

informationen transkriberades och användes sedan i ett tabellschema för att sammanställas med 

hjälp av en tematisk analys.  Detta gjordes för att kunna svara på studiens frågeställningar. 

Resultatet visade att olika variabler, såsom synen på rollen och sig själv, men även synen på 

normer och förhållandet till dessa, kan påverka hur individerna påverkas i deras privatliv i 

åtagandet som idrottsledare. Dessa variabler kan med hjälp av olika teorier ge en fingervisning 

till vad det är i individen som gör att dem påverkas på det sätt som dem gör.  

Nyckelord: roll, norm, rollidentitet, idrott, idrottsledare, tematisk analys, kvalitativ metod, 

intervju. 
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1. Inledning 

1.1 Problem 
Vad får en ledare och en förebild göra på sin fritid, finns det gränser för vad exempelvis en 

ledare för ett idrottslag kan göra under helgerna eller kanske direkt efter en träning? I dag finns 

det policys för nästan allt och inte minst för vuxna som ska ta hand om eller arbeta med barn, 

gäller dessa policys även utanför yrket eller ledarrollen? I policydokumentet Idrott vill kan man 

läsa följande 

Inom idrotten lär sig barn och ungdomar hur kroppen fungerar och vad som 

krävs för att den ska må bra. Att ta ställning mot sådant som är skadligt och 

nedbrytande, t ex användande av droger och tidigt bruk av alkohol, är därför 

självklart (Riksidrottsstyrelsen, 2009). 

Hur känner ledare inför detta? Klarar de av att sätta sina intressen åt sidan, gällande rökande 

och alkoholkonsumtion? Måste en idrottsledare vara en förebild även på fritiden? Det kan 

tänkas att många känner att jobbet eller yrkesmässiga antaganden inte ska påverka privatlivet, 

att gränsen mellan jobb och fritid är skarp. Är en människa representant endast för sig själv ”ute 

i det fria” eller tyngs personen av någon sorts förväntningar av ledarrollen eller liknade? En 

civilperson har normalt inte några förväntningar hur den uttrycker sig eller vad de handlar i en 

butik. En idrottsledare som kan bli igenkänd måste tänka på språket och sina handlingar. 

Exempelvis kan en idrottsledare skada sin status genom att köpa cigaretter, eftersom de oftast 

ses som en förebild.  

Sylvén (2005) skriver bland annat att idrotten inte längre har en förebildstatus. Kanske 

försvinner förebilderna i takt med att människor vill fria sig från någon sorts moraliskt ansvar 

att vara en förebild på sin fritid.  Påverkar det möjligheten att vara sig själv genom att framstå 

som en förebild eller bidrar idrottsledare idag istället till att ungdomar får upp ögonen för tobak 

och alkohol genom att själva konsumera det. 

I studien kommer vi att beröra idrott och sport, i vissa fall definieras begreppen olika men i den 

här studien kommer begrepp att ha samma betydelse. Definitionen vi kommer att använda är 

tagen från centrum för idrottsforskningens (CIF) hemsida och lyder: ”Alla de fysiska aktiviteter 

individen medvetet utför i syfte att behålla och förbättra hälsa och prestationsförmåga, nå 

tävlingsresultat och rekreation”. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva relationen mellan rollerna idrottsledare och utövare 

utanför sportsliga sammanhang utifrån en ledares perspektiv. Syftet är vidare att försöka 

beskriva hur olika rollkonflikter uppstår hos idrottsledare. Detta utifrån problematiken 

angående yrkesrollens påverkan på privatlivet, men denna problematik har avgränsats till att i 

denna studie handla om idrottsledare.  

1.3 Frågeställningar 

• Hur känner en idrottsledare att denne eller denna kan bete sig utanför sin ledarroll i 

relation till de utövande? 

• Upplever idrottsledare begränsningar i privatlivet i och med ledarrollen? 

• När anser ledaren att den kan avsluta rollen som idrottsledare? 

1.4 Avgränsningar  

Denna studien är avgränsad till idrottsledare, med det tillkommer flera kategorier som studien 

avgränsas till. Geografiskt har studien avgränsats till landskapet Dalarna som ligger i Sverige. 

Utöver geografiska avgränsningar har studien avgränsats till åldern på ungdomarna som är 

utövare av sporten som idrottsledaren är tränare i. Årskullarna som studien avgränsar till är åren 

2001 till 2005, vilket motsvarar åldrarna 13–17 år. 

Disposition 1.5  
Dispositionen i denna studie följer: Inledningen framställs först därefter framställs syfte och 

frågeställningar som baseras på det som framförs i inledningen. Därefter görs en avgränsning 

som specificerar arbetets ram. Efter inledning presenteras teoriavsnittet vilket inleds med 

tidigare forskning där tidigare studier i liknande ämnen kort presenteras. Sedan framförs 

studiens teoretiska ramverk där huvudsakligen Goffmans dramaturgiska perspektiv. Därefter 

följer studiens metod vilket förklarar hur studien har genomarbetats och med vilka metoder. 

Det argumenteras för de olika metoderna är valda även tillvägagångsätt förklaras. Sedan följer 

avsnittet resultat där den insamlade empirin framförs i en sammanfattande text. I avsnittet 

analys och diskussion analyseras den insamlade empirin och kopplas till studiens teorier, här 

framförs även en diskussion av det som framgår av analysen. I slutsatsen kopplas arbetets 

slutsats till de frågeställningar och det syfte som ingår i studien, en generell slutsats av studien 

framförs. Slutligen framförs en referenslista där källor som använts i arbetet listas samt att 

bilagorna till arbetet listas. 
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2. Teoriavsnitt 
Här under kommer tidigare studier inom ramen för vårat arbete att presenteras. I början 

presenteras tidigare forskning i anknytning till ämnet. Sedan presenteras olika teorier som vi 

tänker använda oss av. Teoriavsnittet representerar de vetenskapliga teorier som vi tänker 

använda som verktyg för att utföra analysen. 

2.1 Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi att presentera avhandlingar och vetenskapliga artiklar som vi anser 

vara relevanta för det vi ämnar undersöka. Ämnet för avhandlingarna och artiklarna kommer 

inte vara ämnesspecifikt för vårat ämne, detta på grund av att forskning som handlar om 

specifikt idrottsledares rollkonflikt mellan privatlivet och ledarrollen är inom vår räckvidd svår 

att hitta. Vi kommer istället att fokusera på tidigare forskning av olika sammanhang där 

personerna slits mellan en offentlig roll och privatrollen, vi kommer även vidröra hur det är att 

befinna sig i en ledarroll.  

Ledare finns i många former, men något som de har gemensamt är att de ofta ses som förebilder. 

Eliasson (2009) har genom intervjuer försökt att förklara hur olika grupper ser på hur en bra 

idrottsledare ska vara. De grupper Eliasson (2009) har använt sig av är: föräldrar till idrottande 

barn och ungdomar, idrottsledare och idrottande barn.  

Eliasson (2009) uttrycker efter sina intervjuer med ledare, att när det ser på sig själva i rollen 

som idrottsledare inser de vilken förmåga de har att påverka barn och ungdomar. Eliasson 

förklarar att barn och ungdomar ser på idrottsledaren som en förebild, deras ord kan väga lika 

tungt om inte tyngre, än vad föräldrarnas gör. Med andra ord har ledarna i vissa fall större 

inflytande på barnen än föräldrarna. När en ledare får förklara vad den anser viktigt med rollen 

som förebild hos andra idrottsledare menar de att det är viktigt att idrottsledare beter sig på ett 

sätt som inte påverkar barn och ungdomars socialisationsprocess. Även föräldrar förklarar att 

det är viktigt att idrottsledare uppför sig som förebilder då det uttrycker att det är som idoler för 

barn och ungdomar. Det barnen ansåg var den viktigaste egenskapen hos en ledare var att de 

kunde presentera konstruktiv kritik med positiv anda.  

Att vara en idrottsledare är något som ständigt är med dig enligt Stein (2007), som skriver att 

coacher som hon har intervjuat i många fall ser rollen som ledare som en del av den egna 

identiteten, att ledarrollen ses som en del av livet. Vissa gick inte så långt som att se ledarrollen 

som en livsstil utan såg det som ett verktyg eller som "en hatt man kan bära när det passar". 

Stein (2007) skriver ändå att majoriteten av coacherna upplevde att rollen påverkade livet i sin 
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helhet. Hon liknade coacherna i ett exempel med riksdagsledamöter som har på sig kostymen 

jämt medans en murare tar av sig arbetskläderna när personen kommer hem. Stein (2007) 

skriver även att det beskriver hur en ledare är i sin roll som coach även fast personen inte är i 

direkt kontakt med klienten. Hon menar att egenskaper som bildas av att vara ledare även tas 

med till det privata livet. Exempelvis kan en idrottsledare som är auktoritär, tänkas ta med det 

auktoritära till hemmet.  

I boken Career Management & Work Life Integration tar Harrington (2007) upp begreppet 

"conflict and balance”, med det menas att en person befinner sig i en situation där den hamnar 

mellan två olika roller. Det exempel som används i boken är att en mamma förväntas delta i 

arbetsmöte en eftermiddag, samtidigt som hon förväntas befinna sig på ett föräldramöte i 

skolan. Här sker en rollkonflikt där hon måste prioritera det ena före det andra. 

Hammond och Madsen (2005) förklarar att när två roller kolliderar kan detta upplevas som 

tärande och stressande. Konflikten gör att rollerna blir svårare att spela. Utöver att rollerna blir 

svårare att spela så skapas fler konsekvenser, exempelvis kan det skapa en stress hos personen 

med roller i konflikt. Det kan även leda till överarbete (work-overload). Enligt Hammond och 

Madsen (2005) är det lättare att fler rollkonflikter kolliderat om roller redan är i konflikt med 

varandra.  

Powell och Greenhaus (2006) menar dock att rollkonflikter inte enbart är negativt, precis som 

Stein (2007) menar att egenskaper kan tas med in i andra roller. Det som exemplifieras är att en 

mamma som är chef använder ett mer pedagogiskt tillvägagångsätt för att tillrättavisa sina barn. 

Detta är en egenskap som hon har lärt sig från yrkesrollen som chef. 

I artikeln A role theory perspective on dyadic interactions behandlar Solomon, Surprenant, 

Czepiel och Gutman (1985) roller och rollbegreppet. Roll beskrivs som ett kluster av sociala 

antydningar som styr individers beteende i olika sociala situationer. Roller studeras utifrån en 

socialt definierad position och inte utifrån individen som har positionen. Studier om roller 

handlar om att se huruvida roller spelas eller ageras på ett godtagbart sätt utifrån publiken eller 

åskådarnas reaktioner. Varje roll som ageras är inlärd, och individens tro och säkerhet i rollen 

leder till en tillfredställelse i rollframförandet. Rollen valideras i interaktionen med andra som 

även de agerar i samma syfte. Vissa roller kan vara mer eller mindre viktiga för individen. 
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2.2 Teoretisk ram 

2.3 Roll 

Erving Goffman (2014) presenterar i Jaget och maskerna en teori om huruvida en person byter 

roll beroende på vilken social situation personen befinner sig i eller inte. Denna teori kan anses 

vara en passande teori för vårat arbete eftersom den handlar om en person som ständigt pendlar 

mellan två roller som kan kollidera. Ett begrepp som vi valt att använda från Goffman (2014) 

är roll. Vi har med hjälp av hans bok definierat begreppet roll i denna studie.  

Begreppet roll infördes av Ralph Linton (1936) i hans bok The study of man. Linton beskriver 

begreppet roll när han beskriver att människor är i behov av att leva i grupp och därmed ha en 

grupptillhörighet. När du som individ är med i en grupp byggs förväntningar på hur du som 

person ska bete dig. I gruppen kan du även få en position eller roll som exempelvis pappa eller 

byggarbetare. I dag finns det dock många olika definitioner av vad en roll innebär eftersom 

olika discipliner använder sig av begreppet så som sociologi och psykoanalytisk teori. Vi har 

därför valt att använda oss av den sociologiska definition som Goffman (2014) beskriver. 

Goffman (2014) beskriver rollen som något identiskt med den personen som innehar rollen, 

rollen bildar en personlighet hos innehavaren. I vår studie kan detta kopplas till idrottsledarens 

roll och privatroll, samt hur detta påverkar personens beteende vid tillfällen utanför 

idrottssammanhang. Goffman (2014) beskriver fortsatt roller:  En person kan inneha flera olika 

roller och för varje roll finns det situationer där individen inställer sig i och agerar efter rollen. 

Olika roller kan ses som redskap för att förmedla ett intryck av sig själv till publiken, individer 

strävar konstant efter att framföra en genuin och trovärdig bild. Rollen när den kontinuerligt 

spelas inför en specifik publik, alltså en grupp med människor lägger grunden för ett socialt 

samband. Sambandet gör att rollen måste fortsätta spelas och upprätthållas eftersom det sociala 

sambandet har skapat förväntningar på rollen. Som hjälp för att upprätthålla rollen kan en 

individ använda sig av fasader som stärker rollens trovärdighet, så som rekvisita i likhet med 

kläder, symboler eller bilar. Goffmans (2014) beskrivning av rollen antyder att individen alltid 

bär en roll och att personer har flera olika roller beroende på publik. Rollen speglar individens 

liv och sammanhang på det sättet att det finns privata roller och mer offentliga roller. Personen 

kan vara pappa och bror, eller exempelvis polis eller arbetskamrat. Rollerna har som Goffman 

(2014) beskriver olika rättigheter och skyldigheter, rollen blir då inte bara en definition av 

individen utan sätter individen i en ram för vad som kan vara rätt och fel.  
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2.4 Off stage & on stage 

Goffmans (2014) teori om det dramaturgiska perspektivet handlar om hur individer befinner 

sig i olika roller. Detta beskriver han med en teater där det finns en scen och området bakom 

kulisserna. En person har olika roller på scenen och bakom kulisserna, aktören rör sig på och 

av scenen. Publiken ser personen eller inte, detta är en liknelse till det vanliga samhället där allt 

mänskligt samspel gör människorna till både aktörer och publik. 

Goffman (2014) menar att man alltid försöker att visa sig i sitt bästa inför andra, att manipulera 

andras bild av sig själv. Med det menas att personen förstärker sina egenskaper som är 

normaliserade vi offentliga tillställningar, medan personen i hemmet istället väljer att tona ner 

de egenskaperna. Det kanske finns tillfällen där en person på något sätt är bland folk men ändå 

är off-stage. Ett exempel skulle kunna vara en fotbollstränare som i sin ensamhet går till affären. 

Tränaren bryr sig inte om alla andra, tränaren köper öl eller cigaretter inför spelare som 

samtidigt finns i samma affär. Eftersom tränaren är i sin privata roll och därmed off-stage har 

han ingen tanke på att han hamnar on-stage för ungdomarna som ser tränaren utföra handlingar 

som inte är normaliserade för en idrottsledare. Möjligheten finns att tränaren då ser spelarna 

och plötsligt hamnar tränaren i en social situation där denne blir inkastad i rollen som tränare 

och hamnar i en rollkonflikt. 

2.5 Rollomfamning och rolldistans 

Goffman (2014) använder sig även av begreppen rollomfamning och rolldistans. 

Rollomfamningen innebär en inställning till rollen där rollen upptas av hela den egna personen. 

Ett exempel på detta skulle kunna vara en skådespelare som spelar arg där omgivningen kan 

ställa sig frågande till huruvida skådespelaren är arg på riktigt eller ej. För att tydliggöra vad 

Goffman (2014) menar exemplifierar vi rollomfamning till studiens ämne genom att ett en 

idrottsledare har auktoritet och på egen hand tar beslut.  Om skådespelaren omfamnar sin roll 

så skulle personen enligt Goffman (2014) kanske påstå att det inte var skådespelaren själv som 

var arg utan snarare rollkaraktären. I motsats handlar rolldistans om att inte omfamna rollen 

utan att se rollen som en distanserad del av sig själv, att rollen inte har med personen själv att 

göra. Exempelvis en idrottsledare kan förväntas ha auktoritet och ta beslut, istället väljer ledaren 

att fråga gruppen vad dem tycker för att vara demokratisk. 

Vi har nu presenterat ett kapitel om begreppet roll, dock för att en roll ska få betydelse behövs 

normer för att förklara hur en person ska bete sig i en viss roll. Därför väljer vi nu att presenterat 

och definiera begreppet norm. 
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2.6 Normteori 

Matthias Baier och Måns Svensson (2009) skriver i sin bok Om normer hur normer påverkar 

oss och vad det är för något. Här ser vi ett samband till vårat ämne, som en idrottsledare ska du 

vara på ett speciellt sätt och ha vissa egenskaper. Detta kan kopplas till ett normaliserat beteende 

för idrottsledare vilket är relevant för vårat arbete. Det vi kommer att presentera från Om normer 

är vad en norm är och hur de kan påverka en person.  

2.7 Vad är en norm? 

Baier och Svensson (2009) beskriver tre delar inom normers uppbyggnad. Den första delen är 

att normer är en sorts handlingsmanual för socialt samspel. Normerna bestämmer eller säger 

vad individen ska göra eller hur individen skall uppföra sig exempelvis klä sig, detta eftersom 

normer kan ses som oskrivna regler. Fortsatt menar Baier och Svensson (2009) med den andra 

delen att normer ingår i ett rum där kommunikation är viktigt, normerna är socialt 

reproducerade i denna sociala verklighet där vi som människor talar med varandra. Normerna 

är reproducerade i språket, i kommunikationen mellan människor och bör därför förstås ur ett 

socialt sammanhang. I den tredje delen beskriver Baier och Svensson (2009) normer som 

individens tolkning av samhällets förväntningar på individens uppförande. Normer är då något 

som samhälleligt och kulturellt kan anses vara ett respektabelt beteende. 

2.8 Hur påverkar normer en persons handlingar? 

Baier och Svensson (2009) beskriver vidare två handlingstyper som en förklaring till frågan om 

normens påverkan på handlingar. Handlingstyperna är instrumentell rationalitet och en sorts 

normstyrt handlande.  Den instrumentella rationaliteten bygger på ett rationellt beteende där en 

person som exempelvis vill köpa kläder väljer kläder efter de ekonomiska omständigheter som 

personen befinner sig i. 

Ett normstyrt handlande kan exemplifieras på liknade sätt men handlingen blir istället att 

överhuvudtaget köpa kläder, eftersom alla andra gör det. Normstyrt handlade kan också kopplas 

till när en person inte tänker på ekonomin och istället köper kläder som enligt normen anses 

vara de finaste och mest eftertraktade kläderna, även fast personen inte har råd för ett sådant 

inköp (Baier & Svensson, 2009).  

Baier och Svensson (2009) förklarar senare att normer kan påstås ha en anvisande effekt, att 

normen styr handlingar eller åtminstone talar om för individen vilka handlingar som är 

acceptabla. De sociala normerna guidar beteendet och handlandet hos människor i sociala 

kontexter, personer har en tendens att byta syn på rätt och fel efter omgivningens idéer om rätt 

och fel. Normen får människor att rätta sig in i samma led och om man bryter sig ur det så 
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tillkommer sanktioner vilket tenderar att leda individen åter till ett normativt beteende. Normen 

kan på detta sätt sägas distribuera makt. Individen väljer om den följer eller bryter en norm och 

betalar i båda fall ett pris. Antingen kan de anses att integriteten bryts när en individ motvilligt 

följer normen, eller så betalas ett pris genom sanktioner vid normbrytande. Makten ligger då 

hos dem som definierar normen då de utgör en kontrollerande verkan mot andra, samt att 

makten ligger hos de som sanktionerar då de använder makten som normföljande till att påvisa 

att någon gör fel (Baier & Svensson, 2009). 

2.9 Konsekvenser som skapas av att inte följa normer 

 Enligt Baier och Svensson (2009) förklarar det normstyrda handlandet vad som är acceptabelt 

när det kommer till handlingar. Som tidigare nämnts så kan en person som inte följer normer 

behöva utstå vissa sanktioner. Baier och Svensson (2009) skriver om sanktioner och att dessa 

är konsekvenser som tillkommer då normen bryts. Sociala normer som bryts kan beskrivas som 

sanktionerad av tillsägelser, att normbrytaren får höra att personen har gjort fel. En social 

sanktion som kan uppstå om det inte räcker med en tillsägelse skulle kunna vara att den som 

har brutit mot normen blir utstött ur en grupp, eller ur en del av samhället. Sanktioner kan vara 

välvilliga då det kan ha en tillrättavisande karaktär men då det är norm att göra rätt så kan det 

påstås att de flesta sanktioner är negativa eller icke välvilliga mot normbrytaren. 

Individen väljer om den följer eller bryter normen och betalar i båda fall ett pris. Antigen kan 

det anses att integriteten bryts när en individ motvilligt faller in i normen. Samtidigt betalas ett 

pris genom sanktioner vid brytandet av normer. Makten ligger då hos dem som definierar 

normen då de utgör en kontrollerande verkan mot andra, samt att makten ligger hos de som 

sanktionerar då de använder makten som normföljande till att påvisa att någon gör fel. (Baier 

& Svensson, 2009). 

2.10 Rollidentitet  

Förklaring till valet av rollidentitet 

Vi har valt att använda oss av begreppet rollidentitet eftersom vi ser en koppling mellan normer 

och rollen som då bildar en typ av identitet. Vi väljer just begreppen roll och norm för att en 

roll ska bildas behövs olika normer för att skapa en identitet för olika roller. Det som kapitlet 

Rollidentitet kommer att fokusera på är hur normer från olika roller påverkar en person när det 

sker en kollision mellan två olika roller. Med det menar vi att om en idrottsledare stöter på en 

lagungdom när han eller hon är på en privat tillställning där det serveras alkohol bryter han eller 

hon mot normen att idrott och alkohol inte hör samman.  
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2.11 Rollidentitet   

Aubert (1979) behandlar rollen som något vilket det finns förväntningar kring. Förväntningar 

och normer för rollen gör att ett visst beteende kan förväntas uppvisas av rollbäraren. Aubert 

(1979) delar upp rollen i tre delar: positionen, rollen och rollbeteendet. Positionen definieras 

som den position som en individ får vid födseln eller vid ett antagande av en ny social position. 

Den kan påverka de förväntningar och normer som gäller den givna positionen. Rollen i sig är 

format ur ett samspel med andra individer. Rollen innebär vissa rättigheter och plikter som 

exempelvis en far eller mor har. Ett byte av rollidentitet kan vara svårt att acceptera för vissa. 

Rollen behöver då legitimeras. Rollbeteendet måste efterlevas med de normer och regler som 

finns för rollen och rollbeteendet kan utvecklas med tid, då individen harmoniseras med den 

nya rollen och identiteten. 

En rollidentitet kan beskrivas som att en person tillskrivs en roll. Allt som kan associeras med 

rollen ses som dess identitet. Ashforth (2001) beskriver existensen av två olika sorters 

identiteter. Det finns en personlig identitet som beskriver hur människor ser sig själva som 

unika individer. Den andra rollidentiteten är sociala identiteten som skapas i relation till andra. 

För att organisera det sociala livet kan människor kategorisera sig själv och andra i syfte att 

sätta individer inom olika kategorier eller roller i perspektiv till varandra. Ett exempel kan vara 

att sätta kategorierna vuxna och barn mot varandra. Samtidigt skapar människorna i de olika 

kategorierna en egen identitet beroende på vem eller vilka de agerar med. En idrottsledare kan 

i ett sådant exempel se sig som en ledare när personen agerar med spelare i laget, men kan även 

se sig själv som spelare när personen spelar i ett lag för de vuxna. 

Ashforth (2001) beskriver vidare hur social identifikation kan ske. Det sker när en individ finner 

en tillhörighet i en viss roll eller kategori. Det som följer är att individen tar upp ett beteende 

som är anpassat för de stereotyper som anses vara speciella för rollen.  Ashforth (2001) Skriver 

att individer innehar flera olika rollidentiteter som individen till olika grad kan ha införlivat i 

sin egen identitet. Om en individ har åtagit sig en viss roll och denna roll är i ett sammanhang 

med många betydelsefulla relationer så ökar sannolikheten att individen agerar i likhet med just 

den rollen. Alltså rollerna som en person besitter är en större eller mindre del av personens 

identitet beroende på i vilken utsträckning rollen har införlivats och rollen har betydelsefulla 

relationer. 

Ashforth (2001) beskriver även att yrkesroller har en större tyngd än roller som associerar till 

vänner. Yrkesroller har vanligtvis större rollförväntningar på sig i form av regler och normer 

på arbetsplatsen, vilket leder till större konsekvenser i ett normbrytande beteende. Ashforth 
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(2001) beskriver även att en individ kan ha simultana förväntningar på sig via olika roller som 

förälder och kollega exempelvis, något som skapa motstridiga rollförväntningar. Ashforth 

(2001) menar att individer skapar en sorts mentala gränser runt olika områden i livet så att 

individen kan förstå den sociala omvärlden. Dessa områden är sammanhängande sociala sfärer 

som exempelvis hem och arbete, de hålls vanligtvis skilda, men de kan ibland överlappa. Ett 

tydligt exempel på detta är när en person arbetar hemifrån. Detta kan leda till motstridiga 

rollförväntningar som tidigare nämnts, men vissa rollidentiteter kan vara olika genomträngliga. 

Ashforth (2001) beskriver att en individs arbete kan ha mer eller mindre gemensamma 

komponenter vilket kan göra arbete och fritid mer eller mindre åtskiljbara. Personer som då har 

flera rollidentiteter med många likheter har en hög genomtränglighet, vilket resulterar i att 

individen kan befinna sig fysiskt i en identitet och samtidigt mentalt i en annan identitet. Detta 

kan ha en negativ verkan då det kan uppstå problem med att veta vilken roll individen ska ha i 

ett visst sammanhang.  
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3. Metod 

3.1 Metod inledning 
Denna studie är kvalitativ då syftet med studien är att beskriva hur idrottsledarrollen påverkar 

privatlivet. Datainsamlingen har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer och kommer 

analyseras med en tematisk analysmetod. Denna datainsamlingsmetod är vald eftersom studie 

är intresserad av att få reda på respondentens ståndpunkter. Enligt Bryman (2011) ska en 

kvalitativ intervju användas om en studie finner intresse i respondentens syn på vad som är 

viktigt och relevant. De vanligaste metoderna som kan tillämpas är induktiv och deduktiv 

metod. Induktiv metod utgår ifrån det insamlade empiriska materialet som exempelvis 

intervjuer eller annan insamlingsmetod leder till teorier. Insamlad empiri leder till en teori om 

vad som kan förklara mönster inom empirin. Deduktiv analys utgår i motsatts till induktiv 

metod av en process där teorier används för att skapa hypoteser och samla in data. Teorierna 

används för att bekräfta eller förkasta hypoteserna utifrån vad som framkommer i empirin. Den 

metod som vi valde att använda i denna studie är dock abduktiv vilket kan anses vara en 

sammanslagning av induktion och deduktion. Abduktion utgår från empiri likt induktion, men 

samtidigt utgår ifrån en teoretisk förförståelse. Alvesson (2017) rekommenderar att en abduktiv 

metod används när en studie rör sig mellan empiri och teori för att succesivt låta förståelsen 

växa fram. 

3.2 Genomförande 

3.3 Introduktion av genomförande 

Vårt tillvägagångsätt var att kontakta åtta stycken idrottsledare från olika idrottsklubbar där alla 

representerade ett idrottslag. För att få en större generaliserbarhet på studien valde vi att ingen 

av idrottsledarna skulle representera samma sport eller årskull. Vi valde även att studien skulle 

ha en blandning mellan individuella sporter och lagsporter. Studien består dock av bortfall då 

tre idrottsledare valde och hoppa av. För att studien fortfarande skulle kunna ge ett så bra 

resultat som möjligt och ge en antydan om hur verkligheten ser ut valde vi att söka nya 

respondenter, men på grund av tidsbrist fick vi endast tag på två stycken idrottsledare som 

kunde ersätta dem bortfallna respondenterna.  

3.4 Intervjumetod 

Det första steget i intervjuerna var att meddela våra respondenter vilka deras rättigheter är, 

information om studien, samt plats och tid i ett informationsbrev (Bilaga 1). I studien valdes 

intervjuer som datainsamlingsmetod eftersom denna insamlingsmetod är fördjupande, vilket är 

en fördel då studiens syfte är att beskriva ett fenomen. Intervjuerna i denna studie var 
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semistrukturerade, vilket betyder att intervjuerna följde en mall där specifika teman berörs och 

strukturerades med hjälp av en intervjuguide (Bilaga 2). Vi valde att göra på detta sätt för att få 

intervjuerna att beröra samma frågor, men ändå ha möjlighet att flika in vid ett uttalande som 

var intressant för studien, men som inte berörde en av våra frågor. Intervjuformen valdes då 

den framhäver respondentens egna tolkningar och uppfattningar av exempelvis händelser och 

beteende (Bryman, 2011). Under intervjuerna användes en intervjuguide som ett hjälpmedel. I 

en semistrukturerad intervju består denna av exempelvis en minneslista på vilka ämnen som 

skall beröras under intervjun. Frågorna i en sådan intervjuguide bör inte vara alltför specifika, 

då detta kan hindra och begränsa respondentens svar (Bryman 2011). Det viktiga är istället att 

ha mer öppna frågor för att möjliggöra att respondenten själv kan reflektera över frågan. Detta 

i sin tur kan leda till att frågorna blir mindre ledande.    

3.5 Uppbyggande av intervjuguide 

Bryman (2011) har i sin bok en checklista för kvalitativa intervjuer och denna användes för att 

säkerställa kvalitén av intervjuerna. I listan nämns även hur en lyckad intervjuguide bör 

anordnas. Intervjuguiden (Bilaga 2) har en koppling till studiens frågeställningar och teorier, 

detta dock med reservation för att inte göra frågorna alltför specifika. Intervjuguiden har en viss 

ordning där olika teman följer varandra. Temana framfördes i kronologisk ordning under 

intervjun. Innan intervjun var vi förberedda på att ordningen av frågorna skulle kunna blandas, 

då en intervjusituation kan kräva detta. Detta var dock inte nödvändigt under någon av 

intervjuerna. Intervjuguidens språk är anpassat efter användarna. Den innehåller exempelvis 

inte frågor med svårförstådda begrepp. Frågorna är inte heller utformade på ett sådant sätt att 

de kan förvrängas eller göra innebörden svåra att förstå. När intervjuguiden skapades valde vi 

att följa Brymans (2011) riktlinjer angående att frågor som ställs till respondenterna inte ska 

vara ledande, utan att de ska vara objektiva.  

3.6 Analysmetod 

Vi använde en analysmetod för att sammanställa den empiriska datan som insamlades genom 

intervjuer. Den analysmetod som användes var en tematisk analys. Syftet med en sådan analys 

är att finna teman eller koder i den insamlade datan. Med det menas att vi samlat in likheter och 

olikheter mellan respondenters svar som kan sättas i förbindelse till studiens teorier. Vi 

studerade även om respondenterna i sina svar uttalade sig avvikande, liknade eller olika. För att 

lättare kunna se detta så transkriberades intervjuerna. När analysen utfördes valde vi att använda 

oss av ett tabellschema som tillvägagångsätt, eftersom Bryman (2011) rekommenderar denna 

teknik för en tematisk analys. Vi valde dock att inte tillämpa något datorprogram som hjälper 
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oss att placera teman, utan gjorde detta på egen hand eftersom vi inte hade tillgång till något av 

datorprogrammen. På följande sätt väljer Bryman (2011) att förklara en tematisk analys:  En 

tematisk analys är en av de vanligare analysmetoderna inom kvalitativ analys. Inom tematisk 

analys finns det inga tydliga regler för hur analysen ska utföras. Han menar att teman i tematisk 

analys kan ses som koder eller kodgrupper, att ett tema innefattar flera olika koder eller att 

temat i sig kan ses som en kod. De koder som har valts inför analysen ordnas i en lista utifrån 

teman och eventuellt subteman. Dessa baseras på återkommande uppgifter som bildar ett 

mönster i den insamlade datan.  

Det sättet vi har tillämpat denna teknik på är att den utnyttjades i vårt tabellschema (Bilaga 3). 

I schemat finns en kolumn med celler för varje respondent. Ovanför cellerna finns teman: roll, 

norm och rollidentitet, där teman kan föras in för att se avvikelse, olikheter och likheter. Den 

information som appliceras i tabellschemat är baserat på transkriberingar av intervjuerna.  

3.7 Urvalsmetod 
När urval till studien valdes fick vi använda olika urvalsmetoder till olika delar av studien. När 

vi nu presenterar hur urvalet har gått till börjar vi med det geografiska valet, för att sedan gå 

vidare till hur idrottsföreningar, lag och personer i lagen valdes. De urval som valdes för att 

bestämma ort var ett strategiskt urval. Med det menas att valet av ort passar bra geografiskt och 

därför väljs av bekvämlighet (Bryman, 2011). Valet av urvalsmetod i detta fall berodde på 

arbetets tidsram och de resurser som fanns tillgängliga för att utföra studien. Vid val av vilka 

ledare som skulle intervjuas användes samma tillvägagångssätt. Ett strategiskt urval användes 

för att identifiera vilka sportklubbar som fanns i den valda orten. Uppdelningen var i två olika 

kategorier: lagsport och enskild sport. Det strategiska urvalet menar Denscombe (2016) är ett 

sätt att medvetet välja vilka enheter som passar bäst för studien. Vidare gjordes även en 

uppdelning av de olika sportklubbarna utifrån ålder som sporterna representerade. Det gjordes 

heller inte någon skillnad på pojk- eller flicklag. Dock gjordes en distinktion mellan individuell 

och lagidrott. Valet gjordes att endast ta med de klubbar som hade minst ett lag i åldrarna 13–

17-års ålder, eftersom ledarna i dessa typer av lag är de som är mer lämpliga för vår studie och 

dess syfte. Distinktionerna som gjordes faller inom ramen för det strategiska urval som 

Denscombe (2016) nämner.  

I klubbarna där ungdomarna tränade individuellt var åldersgrupperna redan sammansatta på ett 

sådant sätt att åldersgruppen 13–17 år var en grupp. I lagsporterna var grupperna 

åldersuppdelade. För att hitta en lämplig respondent gav vi alla lag som passade målgruppen 

ett nummer, för att sedan dra två nummer för att få två lag där vi kontaktade ledaren för en 
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intervju. En sådan urvalsmetod kallas icke-sannolikhetsurval och används när man bland annat 

inte har möjlighet att ha ett tillräckligt stort urval (Denscombe, 2016). Vid val av vilken 

idrottsledare som skulle intervjuas från de två dragna lagen så genomfördes även här ett 

strategiskt urval. Den ledare vars telefonnummer vi först hittade valdes. Vi valde att studera 

idrottsledare eftersom de har kontakt med ungdomar som ser ledaren som en förebild.  

Följande urval erhölls: 

A- 43 år gammal man och lagledare för ett handbollslag. 

B- 45 år gammal man och tränare för ett innebandylag. 

C- 25 år gammal kvinna och hjälptränare i en ridklubb. 

D- 67 år gammal man och tränare för ett fotbollslag 

E- 21 år gammal man och tränar i basketlag 

F- 23 år gammal kvinna och tränare i friidrottsklubb 

G- 38 år gammal kvinna och hjälptränare i en judoklubb.  

3.8 Metoddiskussion  

Vi använde oss av enskilda intervjuer som metod för att införskaffa empiriska fakta. Enskilda 

intervjuer var lämpliga för att få en ingående bild i det ämne vi undersökte. En enskild intervju 

är mer ingående och personlig i jämförelse med exempelvis en fokusgrupp som annars är ett 

alternativ (Bryman, 2011). Enskilda intervjuer ger möjlighet till mer detaljerade svar än en 

fokusgrupp. Valet av intervjumetod berodde även på att det är svårt att planera en 

fokusgruppintervju, då flera personer samtidigt måste finna tid att medverka i intervjun. Med 

tanke på syftet var observationer inte möjligt att använda som metod eftersom vi var i behov av 

en djupare inblick i en respondents åsikter och tankar, något som inte är observerbart. 

Användning av intervjuer kan kritiseras för att de är individualistiska och därmed fokuserar på 

enskilda individer. Detta kan leda till att studien går miste om väsentliga aspekter och strukturer 

(Repstad, 2007).  

Tillförlitlighet och äkthet  

Tillförlitlighet och äkthet används i kvalitativa studier för att bedöma hur valid studien är, 

förklarar Bryman (2011). Båda dessa begrepp har flera kriterier som ska uppfyllas. 

Tillförlitlighet består av fyra kriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet 

att styrka och konfirmera. Trovärdighet är detsamma som att skapa trovärdiga resultat genom 

att använda de regler som finns, samt att resultatet ska säkerställas med den person som studien 

berör (Bryman, 2011). Överförbarhet innebär att studien ska kunna återskapas i en annan miljö 
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eller vid en annan tidpunkt. Pålitlighet är enligt Bryman (2011) att studien ska kunna granskas, 

vilket innebär att alla olika faser av forskningen ska redogöras. En möjlighet att styrka och 

konfirmera innebär att som forskare vara medveten om att det inte går att nå en fullständig 

objektiv syn och därmed ha detta till åtanke vid studien.  

För uppnå äkthet och tillförlitlighet följdes regler ur Brymans (2011) metodbok. Då vi noggrant 

har förklarat hur vi gått tillväga, samt har intervjuguiden som bilaga går studien att reproducera 

vilket gör att kravet på överförbarhet uppfylls. Vi har dessutom medgett att studien ska 

offentliggöras på DIVA-portal, vilket gör att kravet på pålitlighet också uppfylls. Vi är 

dessutom medvetna om att våra personliga åsikter kan återspeglas under intervjuer med 

respondenter, men även i den här rapportens diskussionsdelar.  

Äkthet består av fem kriterier: rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, 

katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Rättvis bild innebär att studien meddelar de olika 

åsikter som finns i den studerade gruppen (Bryman 2011). Ontologisk autenticitet är att hjälpa 

den sociala gruppen som studeras att nå en bättre förståelse av sin sociala miljö. Pedagogisk 

autenticitet menar Bryman (2011) är när en person som lever i den sociala miljön förstår hur 

andra från samma miljö upplever saker och ting. Med katalytisk autenticitet menas att de 

medverkande kan förändra sin situation. Taktisk autenticitet handlar om huruvida personerna i 

studien har fått verktyg för att vidta åtgärder.  

Då studien enbart ger en fingervisning av resultatet så ges i rapporten inte någon rättvis bild. 

Materialet från transkriberingar finns ej med i rapporten och därför är resultatet en bild av det 

vi anser var mest relevant. Resultatet som vi presenterar i den här studien är därför subjektivt. 

Eftersom studien inte är stor när det kommer till antalet respondenter kan inga generella 

slutsatser dras, vilket betyder att de olika autenticitetskriterierna blir svåra att uppfylla.  

Etisk diskussion 

Det som möjligtvis kan vara etiskt problematiskt är att fråga om eventuella fritidsvanor, såsom 

alkoholdrickande under helger eller aktivitet i sociala sammanhang med alkoholkonsumtion. 

Detta kan vara problematiskt om det framkommer att individer som intervjuas har problem med 

sin alkoholkonsumtion. Att då ställa frågor om alkohol kan resultera i obehag.  

De fyra etiska principerna informationskrav, samtyckekravet, konfidentialietskravet och 

nyttjandekravet kommer att följas i detta arbete. Dessa kommer att presenteras för att ge en bild 

av vad som har gjorts för att skydda respondenterna.  

 



20 
 

 

Informationskrav 

Informationskravet innebär att personen som genomför studien skall informera respondenten 

om vad personen ska göra och vad som kommer att ske med dess information som lämnas ut. 

Det ska även informera att respondenten när som helst har möjlighet att avsluta 

informationsgivandet. Alla aspekter som skulle kunna göra att respondenten inte vill delta i 

undersökning måste även framföras (Bryman, 2011). 

För att uppfylla detta krav fick respondenterna ta del av ett informationsbrev (Bilaga 1), där den 

ovan nämnda informationen fanns med. 

Samtyckeskravet 

Personen som genomför studien ska innan studien genomförs ha respondentens samtycke och 

i vissa fall ha vårdnadshavarens samtycke. Ett sådant tillfälle skulle kunna vara om personen är 

under 15 år, eller om undersökningen har moment som kan vara etiskt känsliga.  De personer 

som ska vara informationsgivare ska även under hela undersökningen kunna avbryta 

deltagandet av studien utan negativa följder. Exempelvis ska inte personen som genomför 

studien utföra påtryckning eller påverka personen till att fortsätta (Bryman, 2011). 

Även detta kravet uppfylldes av informationsbrevet (Bilaga 1) som skickades ut. 

Konfidentialitetskravet 

De personer som tar del av information som kan vara etiskt känsligt för respondenten och kan 

identifiera personen bör underteckna tystnadsplikt. I rapporten ska det inte förekomma 

information som kan leda till att utomstående kan identifiera respondenten (Bryman, 2011). 

Konfidentialitetskravet uppfylls genom att ingen utomstående har tagit del av respondenternas 

personuppgifter. När deltagarna omnämns i studien benämns de med en bokstav. Uppgifter som 

kan vara personidentifierande finns inte med. 

Nyttjandekravet 

Information eller uppgifter om personen får inte användas till något annat än vetenskapliga 

syften. Kommersiellt bruk får inte förekomma av informationen. Information som samlats in 

får inte heller påverka respondenten gällande beslut om exempelvis vård av respondenten utan 

denne eller dennas medgivande (Bryman, 2011). 
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Eftersom konfidentialitet gäller så försäkrades respondenterna om att ingen information 

utnyttjas i andra syften utöver den aktuella studien.  
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4. Resultat 
I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av intervjuerna. Det kommer att presenteras i 

tre olika teman:  roll, norm och rollidentitet. I varje tema kommer alla respondenternas svar att 

sammanfattas för att ge en bild av hur det är att vara en idrottsledare. Begreppen roll, norm och 

rollidentitet har definierats i teorikapitlet för att tydliggöra vad det menas när det nämns i 

resultatdelen. 

4.1Roll 
Här under presenteras resultatet av temat roll. Temat kommer beskriva när respondenterna 

anser att de är idrottsledare och när de inte är det, samt hur de tycker att det är. 

Respondenterna är positiva till rollen som idrottsledare. De tycker alla att det finns positiva 

delar med att vara idrottsledare. Gemensamma nämnare för respondenterna är att de tycker om 

sport och att det är en bidragande faktor till varför de väljer att vara idrottsledare. 

Respondenterna tycker även att det är givande och lärorikt att vara idrottsledare. Det vill säga 

respondenterna har en positiv inställning till det de gör.  

Respondenterna fick frågan om de såg sig själva som förebilder. Alla respondenter beskrev att 

de trodde att de sågs som förebilder. Det som tydligt beskrevs av alla respondenter var att de 

trodde att de sågs som förebilder. De respondenter som var hjälptränare eller lagledare hade en 

mindre framträdande ledarroll jämfört med huvudtränaren som hade större förebildsstatus. 

Förebildsstatusen beskrivs generellt av respondenterna som en kombination av ålder, erfarenhet 

och kunskap. Att vara en förebild beskrivs av två respondenter som att äta rätt och vara fysiskt 

aktiv. 

Respondenterna tillfrågades när de kände att de kunde vara sig själv. Det besvarades med en 

viss oenighet bland respondenterna. En enighet som fanns var att alla ansåg sig kunna vara sig 

själva hemma. Respondent D tyckte att han kunde vara sig själv i alla situationer, denna 

egenskap ansåg sig ingen annan av respondenter ha. Respondent D menade att när han var 

tränare var det som att vara hemma fast med en annan uppgift. De andra respondenterna beskrev 

att de behövde tänka på sitt beteende när de inte är hemma. Respondent E beskrev dock att han 

vill vara sig själv, men att vissa situationer som exempelvis att vara tränare för laget medföljde 

att han behövde framhäva de positiva aspekterna av sig själv.  

Respondenterna tillfrågades om de identifierade sig själva som ledare. Alla respondenter ansåg 

sig göra det. De förtydligade det genom att berätta att idrottsledarrollen kräver att ledarskap. 

Alla respondenter beskrev att de i privatlivet använder ledarskapsegenskaper utanför 
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idrottsledarollen. Respondenterna känner att deras förebildskap är drivande för att vilja leda 

och visa vägen. Respondent G sade: 

Ja eftersom jag ändå tycker att jag borde ses som en förebild så känns det som att jag 

måste visa framfötterna också, man känner att det finns förväntningar och att det pushar 

en till att ta tag i grejer och visa vägen. 

Liknande beskrivningar återfinns hos alla respondenter. När respondenterna beskriver hur de är 

som idrottsledare finns det skillnader. Två av respondenterna var mer utåtriktade och beskrev 

att det är en del av identiteten att vara idrottsledare. De andra respondenterna beskrev inte att 

idrottsledarollen var en del av deras identitet. Respondent E sade följande när han blev tillfrågad 

om han använder sin ledarroll för att beskriva sig själv när han möter nya personer: ”Basket är 

det jag säger… […] … folk undrar vad jag gör och då är det bara basket… […]…ibland känns 

det som bara basket.”. Respondent F svarade följande på samma fråga: ”Det är bland det första 

jag säger, för det är ju en mycket stor del av det jag gör om dagarna.”. 

Det sista momentet under temat roll var att respondenterna skulle beskriva det som kändes 

positivt, samt negativt, i rollen som idrottsledare. Det som respondenterna hade gemensamt i 

svaret är att de tycker det var kul att vara idrottsledare eftersom de ville hjälpa ungdomarna 

utvecklas. De menar också att det finns fler fördelar än nackdelar. Det som är entydigt i den 

negativa beskrivningen är att det kan uppstå bråk eller konflikter mellan ungdomarna. Alla 

förutom respondent D beskrev att en negativ del med ledarrollen är det tar mycket fritid. 

Respondent F beskriver till skillnad från resterande respondenter att en del av de negativa 

aspekterna är att misslyckas i den egna prestationen. Hon uttrycker sig på följande sätt:  

Negativa aspekter kan vara att man inte lyckas fånga upp alla i en grupp eller att någon 

blir bortglömd och att de får sämre självförtroende för att de inte blir sedda. Man har 

ju ändå ett ansvar och om man misslyckas så kan det ju faktiskt bli negativa 

konsekvenser. 

4.2 Sammanfattning av roll 

Bilden av respondenterna efter att ha gått igenom temat roll är att individerna skiljer sig åt inom 

vissa aspekter, men att de liknar varandra i andra. Respondenterna E och F sticker ut ur 

mängden då de båda är unga och mycket drivna när det gäller idrottsledarollen. Det går att 

utläsa att dessa två respondenter tar rollen på stort allvar, båda beskriver att idrottsledarollen 

upptar en större del av livet. De känner även att de till stor del kan vara sig själva, men att de 

till en mindre del faller in i en tränarroll och därmed ändrar sitt beteende genom att förstärka 

normativa egenskaper. 
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Respondent D utmärker sig i gruppen då han är pensionär och inte visar samma engagemang 

till ledarrollen som övriga deltagare i studien. Han ser ledarrollen mer som ett tidsfördriv, dock 

säger han att han tar ledarrollen på allvar och gör så gott han kan. Respondent D beskriver att 

han kan vara sig själv, även i ledarrollen. Respondenten beskriver sig själv som en naturlig 

ledarfigur som avspeglas från hans tidigare yrkesroll. 

Respondenterna A, B, C och G är lika i de flesta faktorerna, förutom åldern som är 25–45 år. 

Dessa fyra respondenter kan beskrivas ha en mer avslappnad inställning till idrottsledarrollen. 

Alla fyra har arbeten eller studier som huvudsaklig sysselsättning och har även andra 

fritidssysslor än att vara idrottsledare. Dessa respondenter har inte samma anknytning till 

ledarrollen som respondent E och F. De fyra respondenterna beskriver att de oftast kan vara sig 

själva, men att de ibland förstärker vissa positiva egenskaper.  

4.3 Norm 
Här under presenteras resultat av respondenternas svar på frågorna om normer. 

Alla respondenter definierade en idrottsledare som en person som leder antingen en grupp eller 

en person framåt. Alla var överens om att en idrottsledare ska utveckla och hjälpa ungdomar. 

De uttryckte även att en idrottsledare har en auktoritet och har rätt att bestämma men inom vissa 

demokratiska gränser. 

På frågan om respondenterna ansåg att ett ansvar bildades när de klev in i idrottsledarrollen 

svarade respondenterna att det uppstod ett ansvar. De menar att ansvaret uppstår eftersom de 

känner att de kan påverka och influera ungdomarna i beteende och uppfostran.  De ansåg även 

att de känner ansvar om ungdomarna skadar sig, blir ledsna eller om problem utanför idrotten 

uppstår. Respondent G uttrycker sig på följande sätt: 

Absolut uppstår det ett ansvar, inte bara för att ungdomarna ska ha det bra på 

träningar och vara friska. Det har hänt att ungdomarna i klubben har föräldrar 

som inte tar ansvar för dem när det kommer till skola och mat. Det har ju till 

och med gått så långt att jag som delaktig i laget har blivit kontaktad av SOC 

för de ville veta hur det var med tjejen.  

Vi frågade sedan om det känner en press på grund av ansvaret. Det svar som respondenterna 

inom lagidrott gav var att en press att uppföra sig och representera goda värderingar fanns. 

Respondenter som var idrottsledare där barnen tävlar individuellt kände också mer press då det 

fanns förväntningar om ungdomarnas utveckling. De beskrev att en viss press fanns i att lära 

ungdomarna rätt för att exempelvis undvika skador. Respondent F uttrycker sig på följande sätt 
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om att känna press: ”Det är mer press när det är föräldrar som kan tycka och tänka speciellt 

när det sitter kvar och inspekterar.”. Det respondenten menar är alltså att hon känner en högre 

press från föräldrarna än barnen. Det kan tydas att fyra av idrottsledarna delvis höll med 

respondent F, medan respondent D och B inte alls kände press från föräldrarna. De såg sig 

själva som vänner till föräldrarna. De andra respondenterna menade att de flesta är snälla och 

bra, dock fanns det några föräldrar som ifrågasatte eller inte ställde upp. 

Respondenterna tillfrågades huruvida de var medvetna om dokumentet ”Idrotten vill” och vad 

det handlar om. Det som framkom var att ingen av de tillfrågade hade en djupare kännedom om 

innehållet, dock kunde namnet på dokumentet framkalla reaktioner där de visste att det var av 

betydelse.  Några respondenterna mindes att de förut vid olika utbildningar kommit i kontakt 

med ”Idrotten vill”. Ingen blev nämnvärt berörd då de fick höra vad dokumentet innebar, 

respondenterna uttryckte att det säkerligen var någon i högre ställning inom klubben som hade 

bättre kunskap om dokumentet.  

4.4 Sammanfattning av norm 

Det som kan sammanfatta temat norm är att respondenterna hade liknande uppfattningar om 

vad en normativ idrottsledare är. De beskrev även liknande påtryckningar och förväntningar i 

rollen som idrottsledare. Förväntningarna och påtryckningarna syftar till de normer som 

respondenterna kände att de behövde följa. Respondenternas normativa bild av en idrottsledare 

stämmer in på de förväntningar som de ansåg sig ha.  Yttre normer i form av påtryckningar från 

föräldrar delade upp respondenterna i två grupper, de som hade en mer vänskaplig relation och 

de som hade en mer distanserad relation till ungdomarnas föräldrar. Respondenterna B och D 

upplevde att relationen till föräldrarna var vänskapliga och kände inte nämnvärd press ifrån 

dem. Respondenterna A, C, E, F och G upplevde en press från förädlarna. Gällande kunskapen 

om ”Idrotten vill” visade alla respondenter bristande kännedom om de skrivna reglerna, vilket 

förhindrade möjligheten att avgöra huruvida respondenternas normativa förebild och deras egna 

förväntningar var baserade på det regelverket och styrningen.  

4.5 Rollidentitet 
Nu kommer vi presentera vad respondenterna svarade på frågorna angående rollidentitet. 

 I temat rollidentitet är först frågan om respondenterna har behövt ta ledigt från arbetet för att 

medverka i lagets aktiviteter. I detta fall beskrev respondenterna D och F att de inte hade tagit 

ledigt från jobbet. Respondenterna A, B, C och G berättade att de inte hade behövt ta ledigt mer 

än någon enstaka gång då det var en viktig cup. Respondent B hade aldrig tagit ledigt och hade 

inställningen att han alltid lät jobbet gå före. Respondent B sade följande: ”Nej så viktigt är det 
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inte, jobbet går före liksom. Visst om det hade varit division ett eller så men man måste tjäna 

sitt levebröd.”. 

Åsikten om att jobbet går före idrottsledarrollen återfanns även hos respondenterna A, C, G och 

F. Respondent F berättade att skolarbetet gick före sysslorna som hörde till idrottsledarskapet. 

Respondent E skiljde sig från resterande respondenter då han beskrev att han i stor grad försökte 

anpassa arbetspassen för att kunna närvara som idrottsledare. Respondent E sade: ”Såklart 

kommer jag välja killarna. Om det kommer krävas skulle jag ta en ledigt en dag. Det blir så att 

detta [idrottsledarrollen] går före jobbet, detta är som ett extra jobb för mig.”. 

Respondenterna frågades om deras sociala umgänge hade förändrats. Respondenterna B och D 

beskrev att det inte hade påverkats, de såg idrottsledarollen som en möjlighet för nya kontakter, 

och om något så hade det blivit bredare. Resterande respondenter beskrev att det på olika sätt 

hade uppstått förändringar i deras sociala umgänge i både negativa och positiva bemärkelser. 

Förändringarna tillskrivs det faktum att de i och med ockupationen som idrottsledare hamnade 

i ett umgänge som var begränsat till idrotten. De beskrev även att de i och med den nya 

ockupationen inte hade samma tid till det umgänge som respondenterna tidigare hade haft. 

Respondent F beskrev att hennes umgänge hade förändrats till det bättre, då hon upplevde att 

det är kul att umgås med människor med liknande intressen. Hon beskrev även att detta 

umgänge sedan tidigare hade varit den primära umgängeskretsen, men att denna, i och med 

rollen som idrottsledare, hade blivit större och bättre. 

Respondenterna C och G beskrev påverkan av umgänget som varken positiv eller negativ. De 

beskrev att det fanns vissa aspekter som hade påverkat umgänget utanför idrotten negativt, 

bland annat tidsbrist. De positiva aspekterna fanns, i likhet med respondent F, i att umgänget 

inom idrotten upplevdes som positiva. 

Respondenterna A, B, D och E beskrev att det sociala umgänget utanför idrotten hade berörts 

på ett negativt sätt, detta genom att det fanns mindre tid på helger för att umgås med vänner.  

Respondenterna A och C beskrev att umgänge med nära vänner och familj ibland kunde 

påverkas eftersom de ibland tvingades prioritera rollen som idrottsledare över att till exempel 

fira födelsedagar eller liknande. Resterande respondenter sade tvärtemot.  

På sociala tillställningar där det serveras alkohol upplevde respondenterna A, C, E och G att de 

behövde tänka på hur de uppfattades av andra, de kunde inte bete sig som de skulle gjort om de 

inte varit idrottsledare. Respondenterna D och F upplevde sig vara kluvna till hur de skulle bete 
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sig på sociala tillställningar där det serveras alkohol. De upplevde att de kunde vara sig själva 

privat, men att de samtidigt tänkte på att behärska sig då de i rollen som idrottsledare 

förespråkade något den privata rollen inte gjorde. Dock poängterade respondenterna A och F 

att de privat inte vanligtvis konsumerade någon större mängd alkohol. Respondent B ansåg att 

han inte nödvändigtvis behövde tänka på rollen som idrottsledare på sociala tillställningar där 

det serveras alkohol, eftersom respondenten är vuxen och därför ansvarar för sig själv. 

Respondent B ansåg att ungdomar bör veta att alkohol ej ska konsumeras av minderåriga, samt 

veta att man som vuxen kan ta ansvar för sitt beteende. Dock tillägger respondent B att alkohol 

och utövande av sport ej bör beblandas.  

Respondenterna A, B, C och G upplevde att de inte gjort ett aktivt val att avstå att konsumera 

alkohol på grund av rollen som idrottsledare. Respondent E avstod helt från att konsumera 

alkohol på sociala tillställningar. Respondent D konsumerade en liten mängd alkohol och hade 

inte gjort ett aktivt val att avstå från att konsumera alkohol. Dock poängterade respondent D att 

denne skulle avstå från alkoholkonsumtion om det behövdes. Respondent F hade gjort ett aktivt 

val att försöka avstå från alkoholkonsumtion på sociala tillställningar. Valet att avstå från 

alkohol för respondent F berodde på hennes förhållande till träning och inte rollen som 

idrottsledare. Att träffa en lagungdom på en social tillställning där det förekommer alkohol 

upplevde respondenterna A, B, C och G skulle vara en negativ upplevelse eftersom 

lagungdomarna helst inte bör se idrottsledarna konsumera alkohol. Dock menar idrottsledarna 

att det egentligen inte borde göra något om lagungdomarna ser dem konsumera alkohol då de 

bör förstå att idrottsledarna är vuxna som kan ansvara för sig själva. Respondent F konsumerade 

vanligtvis inte alkohol, men hon medgav att det hade varit en negativ upplevelse att vara 

berusad och träffa en lagungdom, eftersom hon då inte hade varit en bra förebild. Respondent 

E och D menade att de skulle vara positiva till att träffa lagungdomar och att de skulle gå fram 

till dem, eftersom respondenterna menade att de i princip aldrig var berusade under sociala 

tillställningar.  

Att träffa lagungdomar på sin fritid upplevde samtliga respondenter skulle vara positivt och de 

såg det inte som ett problem. Respondenterna C, E och F var dock något reserverade för att 

träffa lagungdomarna på fritiden, då de redan spenderade mycket tid med dem under 

träningarna. Respondenterna A, E och F ansåg att de inte påverkades negativt av att de hade 

mindre tid till egna fritidsaktiviteter på grund av sin roll som idrottsledare. Respondent A 

menade att rollen som idrottsledare kompenserade för egna fritidsaktiviteter. Respondenterna 

E och F såg rollen som idrottsledare som deras huvudsakliga fritidsaktivitet och hade inga 
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övriga fritidsaktiviteter. Respondent C och G ansåg att de inte hade den tid som de egentligen 

skulle vilja ha att syssla med egna fritidsaktiviteter på grund av rollen som idrottsledare och det 

ansvar som kommer med rollen. Respondent D ansåg att hans egna fritidsaktiviteter inte 

påverkades av rollen som idrottsledare, eftersom han var pensionerad och då hade mycket fritid 

till sitt förfogande. Respondent B ansåg att rollen som idrottsledare gjorde att han fick mindre 

tid till egna fritidsaktiviteter, särskilt på helgdagar upplevde respondenten att rollen som 

idrottsledare hindrade egna fritidsaktiviteter.  

Respondent E upplevde att rollen som idrottsledare påverkade hur han kunde vistas offentligt 

då han kände ett krav att leva upp till rollen som idrottsledare, samt att upprätthålla ett gott 

rykte. Resterande respondenter upplevde däremot att deras beteende inte påverkades av rollen 

som idrottsledare när de vistades i offentliga miljöer. Respondent B upplevde sig inte ha ett 

ansvar att leva upp till de förväntningar som finns på ledarrollen i det offentliga. Respondent B 

såg sig som en god människa och menade då att han inte kände förväntningar på sitt beteende. 

Resterande respondenter ansåg i olika grad att de hade ett ansvar att se till att deras beteende 

levde upp till de förväntningar som finns på ledarrollen. Respondent D menade att det finns 

något i titeln som idrottsledare som skapade förväntningar på hans beteende. Respondent F 

ansåg att det fanns förväntningar som hon behövde leva upp till, exempelvis att hon inte kunde 

ha en dålig dag utan alltid behövde bete sig på ett visst sätt. Respondent E menade att han var 

medveten om att det fanns förväntningar på hans beteende utifrån hans ledarroll, men att han 

inte nödvändigtvis ville låta dessa förväntningar styra hans beteende. Respondent E ansåg att 

riktlinjerna för en ledarroll borde följas, men att han alltid var flexibel med dessa riktlinjer i sin 

ledarroll beroende på hur situationen såg ut. 

4.6 Sammanfattning rollidentitet 

Det gick tydligt att se att det fanns rollidentiter som kolliderade i privatlivet hos respondenterna. 

Det beskrivs att rollen som idrottsledare medför vissa regler eller förhållningsätt som kan stå i 

motsats till vad respondenterna själva ansåg vara rätt och fel. Generellt kände respondenterna 

att deras beteende på olika sätt behövde modereras och att de behövde anpassa sitt privatliv till 

de normer som är uttalade för en idrottsledare. 

Det går att indela respondenterna i olika grupperingar. Respondenterna B och D upplevde att 

de inte påverkades av ledarskapet så mycket. Dessa respondenter beskrev att de kunde vara 

avslappnade i sig själva som idrottsledare, men att det kunde finnas vissa spelregler. Dessa 

spelregler ansåg respondenterna inte nödvändigtvis gällde i privatlivet. B och D uttryckte att de 
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inte modererade sitt beteende i rollen som idrottsledare särskilt mycket. De modererade inte 

heller den privata rollen som en konsekvens av idrottsledarrollen.  

Respondenterna A, C och G beskrev att de påverkades i sitt privatliv av idrottsledarrollen, de 

beskrev att de ändrade sitt beteende för att passa in i rollen som idrottsledare. De beskrev även 

att de påverkades i den privata rollen då de kände att de var i behov av att ändra sitt beteende. 

Detta för att leva upp till olika de förväntningarna som de såg fanns i rollen som idrottsledare. 

Respondenterna E och F liknade varandra då de båda var väldigt engagerade i rollen som 

idrottsledare. Dessa två respondenter kunde i jämförelse med resterande respondenter sägas ta 

idrottsledarollen på ett stort allvar. De båda menade att de inte påverkades i det privata livet. 

Respondent F hade rollen som idrottsledare som sin huvudsakliga fritidssyssla, men använde 

sig inte av egenskaper som är typiska för en idrottsledare i privatlivet. Respondent F beskrev 

att rollen måste spelas och att hon försökte göra detta så bra som hon kunde. Hon önskade och 

menade att rollen som idrottsledare inte skulle påverka hennes privatliv, och att hon kände att 

hon inte påverkades eftersom hon inte lät sig göra det.  

Respondent E beskrev att han inte påverkades i privatlivet mer än att det fanns vissa 

förväntningar. Han beskrev ett mycket starkt engagemang till idrotten och att det ofta även gick 

före arbete. Det gick att uttyda att respondent E hade en stark rollidentitet eftersom han beskrev 

att rollen som idrottsledare assimilerade med den privata rollen. 
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5. Analys och diskussion 
Syftet med den här studien var att med hjälp av en kvalitativ metod undersöka 

idrottsledarrollens påverkan på privatlivet. Sju idrottsledare intervjuades och resultatet av 

intervjuerna analyserades med hjälp av en tematisk metod. 

För att analysera resultatet används samma uppdelning som användes i slutet av avsnittet ovan 

att användas. Det vill säga respondenterna A, C och G bildar en subgrupp, respondenterna B 

och D bildar en andra och respondenterna E och F bildar en tredje subgrupp. 

Respondenterna B och D hade påverkats på liknande sätt av rollidentiteten, vilket kunde tydas 

i temat rollidentitet. Respondenterna B och D var båda mindre engagerade i idrottsledarollen. 

När de beskrev rollen så menade båda att de inte identifierade sig själva som idrottsledare. Detta 

kan tolkas som att de har en rolldistans till att vara idrottsledare. Det som Goffman (2014) 

beskriver som rolldistans kan förklaras med att individen har en distans till rollen och är sig 

själv och inte agerar efter rollen och dess normer, det vill säga att man inte omfamnar rollen. 

Detta stämmer tydligt överens med respondenterna B och D då de båda sade sig kunna vara sig 

själv, men också att de inte identifierade sig tydligt med rollen som idrottsledare. Att kunna 

vara sig själv i en större utsträckning kan kopplas till Goffmans (2014) ”off-stage”. 

Respondenterna B och D var sig själva till en stor del och även i idrottsledarollen, detta tyder 

på att de kan vara off-stage i rollen som idrottsledare, vilket har gjort att de har skapat en viss 

distans till den rollen. Goffman (2014) beskriver att då en roll spelas så blir personen rollen, 

rollen avspeglas i identiteten, något som kan verka motstridigt till föregående påståenden.  

 Vi ifrågasätter ifall bristen av normativ press gör att just dessa respondenter vågade eller kunde 

vara sig själva i rollen som idrottsledare. Båda respondenterna uppgav i temat norm att de till 

skillnad från de andra respondenter inte kände en större press i rollen som idrottsledare, varken 

från föräldrar eller från de officiella riktlinjerna som de inte hade koll på. Båda kände ett visst 

ansvar, men inte i någon större mängd. Båda respondenterna hade även en relativt enkel bild av 

det som de tyckte var normativt för en idrottsledare. Denna brist på egentliga riktlinjer och 

förväntningar kan förklara dessa respondenters rolldistans. 

Baier och Svensson (2009) som förklarar normer skriver att de styr individers beteende, 

reproduceras socialt och att individens egna förväntningar utifrån samhället skapar normer. Hos 

respondenterna kunde inte normerna styra dem eftersom de varken brydde sig om eller var 

medvetna om normerna. Normerna reproducerades inte socialt, åtminstone inte via exempelvis 

föräldrarna, eftersom båda respondenterna ansågs ha vänskapliga relationer till dem. Från 
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samhället i övrigt tillkom inget normtryck, då respondenterna förhållandevis var ovetande om 

de allmänna riktlinjerna i sig. Respondenterna kanske kan anses handla enligt instrumentell 

rationalitet snarare än att de har ett normstyrt handlande.  

Det som kan hända respondenterna är att de utsätts för olika sanktioner då de inte vet om 

normerna och kanske därför inte följer dem. Om någon eller några andra i klubben är medvetna 

om de riktlinjer som gälle så finns eventuellt en ökad risk att bli utstött ur klubben. Detta skulle 

kunna argumenteras utifrån det vi vet om sanktioner definierat av Baier och Svensson (2009). 

Det kan vara så att respondenterna B och D inte oroar sig över sanktioner. I temat påverkan 

framgår att dessa respondenter inte kände att de påverkades nämnvärt i privatlivet av 

idrottsledarollen. De ansåg att de i sin ålder hade rätten att ta hand om sig själva och att de i 

situationer där deras privatliv exponerades förväntade sig förståelse från omgivningen och 

lagungdomarna. De uppgav att det inte nödvändigtvis var optimalt att just de ungdomar som de 

hade hand om såg dem berusade, men att det skulle vara ”okej”. 

Det går att reflektera kring att de två respondenterna inte kände sig begränsade av sitt åtagande 

som idrottsledare. Det kan tyckas vara bra för individen, betänkligt är om en individ ska behöva 

begränsa sitt privatliv på grund av olika sorters åtagande som inte kan anses vara i paritet med 

ett uppdrag i exempelvis riksdagen. Kanske är dessa två individer friare i sina liv och får vara 

sig själv mer då de inte tycktes påverkas av den press och förväntningar som kan uppkomma 

med olika uppdrag. Betänkligt är att dessa två individer i det fall där de har ett jobb kanske 

påverkas lika lite i den rollen som de görs av sin idrottsledarroll. Dessa två individer kan tänkas 

ha ett mindre stressigt liv om de inte påverkas av ett påträngande arbetsliv i sitt privatliv.  

För att koppla respondenterna B och D till frågeställningar och syfte så tycks dessa två 

respondenter kunna distansera sig från rollen som idrottsledare. De upplevde inte nödvändigtvis 

några rollkonflikter och kände att de kunde bete sig som de ville och vara sig själva. De 

upplevde inga nämnvärda begränsningar i privatlivet i och med idrottsledarollen. Frågan är 

därmed inte när de känner att de kan kliva ur ledarrollen, utan snarare om de har klivit in i en 

ledarroll överhuvudtaget. 

 Respondenterna A, C och G liknar i stora drag respondenterna B och D, men med vissa 

skillnader som är värda att lyfta fram. Trots generella likheter så beskrev respondenterna A, C 

och G att idrottsledarrollen påverkade dem i deras privatliv. Respondenterna ansåg att de var 

förebilder i olika men liknande grad. De identifierade sig inte som idrottsledare med samma 

engagemang som respondent E och F, utan såg ledarrollen som en stor del av dem och det de 
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gör, men till en viss gräns. Dock var de generellt mer engagerade än respondenterna B och D. 

Detta kan tolkas som att respondenterna A, C och G är mindre distanserade från 

idrottsledarollen än B och D. De skulle enligt Goffman (2014) vara mer omfamnande till rollen, 

vilket stämmer överens med att de berättade att de inte kunde vara sig själva i samma 

utsträckning och bestämdhet som B och D. Detta kan betyda att respondenterna A, C och G i 

större utsträckning befinner sig on-stage när de exempelvis agerar idrottsledare. Detta kan alltså 

förklara att de omfamnar rollen mer. Goffman (2014) beskriver som tidigare nämnts att då en 

roll spelas så befästs den till personen och blir en del av dennes identitet. Detta skulle kunna 

stämma hos dessa respondenter. Det kan möjligtvis vara så att dessa respondenter har en 

tydligare bild av normerna och vilka förväntningar de har på sig.  

Detta överensstämmer med det som framgår i temat norm, då dessa respondenter beskriver att 

det finns en viss press med att vara idrottsledare. Respondenterna beskriver att det finns press 

från föräldrar, men också att förebildskapet skapar en press på idrottsledarskapet. Dessa 

respondenter hade även relativt bättre koll på de faktiska riktlinjerna som finns i jämförelse med 

respondent B och D som inte kände till dem. Respondenterna A, C och G har alltså mer 

normativ press i rollen som idrottsledare, vilket kan ses som att de omfamnar sin roll mer. Baier 

och Svensson (2009) skulle kanske argumentera för att normerna kan styra dessa respondenters 

beteende då de faktiskt bekände och såg normer i rollen. Normerna kan reproduceras socialt då 

respondenternas umgänge med föräldrar beskrevs som pressande. Från samhället kommer ett 

tryck då de känner till att det finns faktiska riktlinjer för rollen som ledare. I dessa respondenters 

fall kan det eventuellt gå att påstå att de till viss del har ett normstyrt handlande.  

Detta normstyrda handlande kan påvisa att respondenter till en viss del är rädda för sanktioner, 

då de var medvetna om de normer som finns och att de kände press i rollen som ledare. 

Respondenterna beskrev sig ha rätten att, i ett vuxet liv, kunna ta vara på sig själv och ansvara 

för sitt beteende. De medgav att de kunde reservera sitt beteende när de vistades offentligt, 

vilket framgick under temat rollidentitet. De kände att de var i behov av att tänka på sitt 

beteende på fritiden och kände en press att leva upp till normerna som finns för en idrottsledare. 

Detta kanske kan förklara varför dessa respondenter hade mindre distans till rollen som 

idrottsledare. I likhet med det som Aubert (1979) beskriver har roller olika förväntningar och 

är formade i samspel med andra individer. För respondenterna i den här studien blir därmed 

åtagandet som idrottsledare en roll. Ashforth (2001) beskriver att alla har olika identiteter och 

att dessa i olika grad införlivas i den egna identiteten. Han nämner att roller med många 

betydelsefulla relationer har högre sannolikhet att införlivas i den egna identiteten och därmed 
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kan det påstås att den yttre rollidentiteten införlivas i den egna identiteten. Ashforth (2001) 

menar också att yrkesroller, som till viss del kan kopplas till idrottsledarollen, kan ha större 

förväntningar än någon annan roll. Han nämner att personer har mentala barriärer som kan vara 

olika starka. Detta kan appliceras på respondenterna på det sätt att rollkonflikter som uppstår 

kan upplevas olika starkt. Ashforts (2001) idé kan överensstämma med dessa respondenter 

eftersom de beskrev att deras privatliv i olika grad påverkades av ledarrollen. De kände att de 

behövde anpassa sitt beteende i olika utsträckning i både privatrollen och rollen som 

idrottsledare. Detta berodde på att de kände att de behövde leva upp till olika förväntningar som 

finns på idrottsledare. Rollkonflikten som uppstår kan vara negativ, då det kan vara svårt att 

veta vilken roll som ska spelas beroende på situationen. 

Det som kan betänkas gällande respondenterna A, C och G är att de blev påverkande i sitt 

privatliv, vilket de själva beskrev. De kände att de i olika grad inte kunde bete sig så som de 

nödvändigtvis hade velat i privatlivet på grund av ledarrollen. Dessa respondenter såg åtagandet 

som idrottsledare i likhet med en roll, de ansåg att de kunde stiga in och ut ur rollen. Dock kan 

de tänkas ha vissa gråzoner där de ibland inte vet om de kan anse sig ha urstigit ledarrollen. 

Betänkligt i dessa respondenters fall är att de blir så pass påverkade i sina privatliv och att de 

känner att de ibland måste moderera sitt beteende. Det kan betänkas om de även låter sina 

arbetsliv påverka privatlivet på ett negativt sätt. En fråga är om detta kan vara acceptabelt? 

Gällande den problematik som finns i dagens samhälle med press och stress kan detta vara ett 

problemområde gällande arbetsförhållanden, även om det endast handlar om en roll som 

idrottsledare. Det kan anses vara negativt att yttre åtaganden ska påverka privatlivet på ett icke 

önskvärt sätt. Bör inte alla individer kunna känna att de kan koppla bort yttre åtaganden och 

leva sina privatliv på det sätt de vill? 

Respondenterna E och F liknade varandra eftersom de båda var mycket engagerade i 

idrottsledarrollen och identifierade sig med rollen mer än någon av de övriga respondenterna. 

Båda såg rollen som idrottsledare som den huvudsakliga sysselsättningen. De kände båda att de 

kunde vara sig själva i en stor utsträckning. Denna kombination återfanns inte hos resterande 

respondenter. Respondenterna E och F kan anses kunna distansera sig från rollen som 

idrottsledare då de menade att de kunde vara sig själva och i och med detta vara mer ”off-stage”. 

Samtidigt identifierade båda idrottsledarrollen som en stor del av dem själva, vilket skulle 

kunna betyda att de tydligt är ”on-stage” i förhållandet till rollen som idrottsledare. Kanske 

finns det en förklaring till detta i hur respondenterna ser på normer och hur de förklarar att de 

påverkas.  
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Det som framkommer i temat norm är att respondenterna E och F även där liknar varandra. De 

känner båda en press i rollen från föräldrar och omvärlden, då de båda hade en relativ kännedom 

om de skriftliga förväntningarna. Alltså kan dessa respondenter påstås ha en viss rädsla för 

sanktionering, då de båda kände till normerna. De kan då förväntas bli påverkade i sina privatliv 

i och med att de förväntas handla normstyrt, istället för att handla enligt instrumentell 

rationalitet. Detta kan även anses skilja respondenterna åt när det kommer till temat 

rollidentitet. Respondenterna skiljer sig då åt i avgörande aspekter. Respondent E menar att han 

inte påverkades nämnvärt i sitt privatliv. Respondent F sade däremot tydligt att hon kanske inte 

påverkades, men att detta berodde på att hon inte lät sig påverkas. Hon beskrev hur hon skiljde 

privatlivet från idrottsledarollen, men nämnde även att hon spelade rollen som idrottsledare. 

Detta tyder då, i motsats till det som hade kunnat tolkas i temat roll, att hon omfamnar rollen. 

Tidigare i studien nämndes i motsats till detta att hon hade distans till idrottsledarollen. Hur kan 

detta förklaras?  

I Goffmans (2014) termer kan det påstås att hon tydligt kan skilja på ”off-stage” och ”on-stage” 

och att hon väljer att stanna ”off-stage” tills hon ställer sig på scenen som idrottsledare. Hon 

känner i temat norm att det finns en press och normativa förväntningar på henne och att hon 

därmed kan falla in i ett normativt handlande för att undvika sanktioner. Respondent F påvisar 

i motsats till detta att hon handlar i enlighet med vad hon själv anser rationellt. Hon väljer att i 

rollen som idrottsledare tydligt agera efter de regler och normer som omfattar rollen. Hon ser 

att det även finns förväntningar i privatlivet att agera i ungefärlig enlighet med 

idrottsledarollens förväntningar, dock väljer hon själv att åsidosätta dessa förväntningar. Detta 

kan vara en eventuell förklaring till varför hon till viss del känner att hon inte påverkas i 

privatlivet.  

Respondent E som i så många aspekter liknar respondent F, säger till skillnad från respondent 

F att han inte spelar rollen som idrottsledare. Det som kan förklara detta är att respondent E:s 

identitet i så hög grad är socialiserad in i den sfär där han är idrottsledare. Ashforth (2001) 

skulle argumentera för att hans egna identitet passar in i de normer och förväntningar som finns. 

Alternativt kan det vara så att han har fått betydelsefulla sociala band inom idrottskretsarna så 

att identiteten som idrottsledare och den egna identiteten har sammanflätats.  

Respondenterna E och F är intressanta, respondent E tycks exempelvis se ledarrollen som ett 

kall och en del av sig själv. Respondent F kan tänkas se ledarrollen som ett strikt professionellt 

åtagande, hon avgränsar ledarrollen tydligt från privatlivet. Respondent F kan tänkas inte 

uppleva några rollkonflikter, eftersom hon med tydlighet skiljer rollerna åt. Detsamma gäller 
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respondent E, men på grund av denne inte upplevde någon rolluppdelning. Båda kände att de 

kunde bete sig som de ville i privatlivet. Respondent E upplevde inga begränsningar i 

privatlivet, då han inte nödvändigtvis tillkännagav att det fanns sådana. Respondent F däremot 

tillkännagav att det fanns aspekter som skulle kunna begränsa hennes liv, men att hon, som 

tidigare nämnts, valde att inte beröras av dem. Respondent E befann sig inte i en avskild roll 

och behövde med andra ord inte avsluta en roll som han aldrig klev in i.  

I likhet med respondenterna B och D så kan förmågan att vara ”off-stage” vara en fördel, då de 

kanske inte påverkas av sin ledarroll på ett privat plan. Det går att diskutera om åtagande utanför 

privatlivet ska få ha en negativ påverkan eller påverkan överhuvudtaget. Respondenterna B, D, 

och E lät sig inte påverkas av ledarskapet. Respondenterna B och D är var inte lika engagerade 

i idrottsledarollen överlag och tog inte ledarrollen med samma seriositet som E och F. 

Respondent E var så pass engagerad och passionerad att han såg idrottsledarollen som ett kall 

och en del av sig själv. Respondent F hade kunnat påverkas negativt, men valde att starkt skilja 

på privatlivet och ledarrollen, vilket är något som inte alla klarar av. Respondenterna A, C och 

G kan inte anses klara av att tydligt skilja privatliv och ledarrollen åt, vilket kan vara negativt. 

Om A, C och G har samma problem att skilja sina yrkesroller från privatlivet skulle detta kunna 

innebära svårigheter att inte ta med sig arbetet hem, vilket skulle kunna försämra livskvalitén 

hos dem. 
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6. Slutsats 
Slutsatsen av arbetet kommer nu att presenteras i förhållande till syfte och frågeställningar. 

Arbetet beskriver hur sju respondenter upplever rollen som idrottsledare i relation till bland 

annat privatlivet. Det som kan sägas är att alla respondenter har olika historier att berätta och 

att de i olika grad beskriver hur det är att vara idrottsledare. Det finns olika uppfattningar om 

hur respondenterna känner att de kan bete sig utanför sin roll som idrottsledare. Vissa 

respondenter känner att de kan vara och bete sig som de vill, medan andra känner att de behöver 

ändra sitt beteende i olika grad för att motsvara en del förväntningar som de beskriver finns i 

ledarrollen. Vi kan till viss del med hjälp av teorierna förklara hur respondenterna ser på 

förväntningarna och hur dessa förväntningar beror på deras distans till idrottsledarrollen.  

Vi kan tyda att respondenterna beskriver att deras roll som idrottsledare i olika grad begränsar 

dem i privatlivet. Detta kan eventuellt förklaras med att vissa respondenter inte känner samma 

förväntningar och därmed inte känner begränsningar. Det finns även de som upplever att 

förväntningarna är så omfattande att de upplever begränsningar. Begräsningarna kan ignoreras 

av vissa, men kan ha en negativ effekt på andra. Huruvida effekten är positiv eller negativ beror 

på inställningen hos respondenterna. Om respondenterna blir begränsade kan detta bero på 

förhållandet till rollen och synen på denna, alltså huruvida de distanserar sig eller inte och på 

hur stort allvar de tar ledarrollen. 

Gällande respondenternas förmåga att avsluta rollen utanför idrottsrelaterade aktiviteter finns 

det de som beskriver att de kan ta avstånd från ledarrollen. Det finns även de som inte 

identifierar sig starkt med ledarrollen och därmed kan vara sig själva fast de agerar idrottsledare. 

En av deltagarna kan anses ha en identitet som passar in i ledarrollen så pass bra att individen 

inte kan skiljas från rollen. 

Rent generellt kan denna studie påvisa att olika variabler kan påverka individerna och deras 

privatliv. Dessa variabler kan i olika kombinationer ge en fingervisning till varför individerna 

påverkas som de gör. Variabler som kan påvisa detta är hur individen ser på sin privata roll och 

ledarrollen, hur individen ser på olika normer och hur allvarligt de ser på dem. Det som har 

blivit tydligt är att respondenterna har olika syn på sig själva och idrottsledarrollen, samt synen 

på normer och deras giltighet. Dessa olika syner har alltså givit oss en bild av hur olika 

människor påverkas när de åtar sig rollen som idrottsledare. 

Om vidare forskning skall utföras baserat på den här studien rekommenderas flera intervjuer 

för att kunna får mer empiriska fakta. Våra respondenter i den här studien har vid tillfällen 
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delats i grupper för att kunna jämföra deras svar. På grund av det låga deltagarantalet blev det 

svårt att dra några generella slutsatser. De olika gruppernas syner på ledarskapet var även jämt 

fördelade. För att få en bredare förståelse av hur merparten av ledare uppfattar ledarskapet krävs 

ett större antal respondenter.  

I intervjuguiden (Bilaga 2) är följdfrågan till ”Vet du vad policydokumentet ”Idrotten vill” 

begär av en idrottsledare?”, inte använd i studien eftersom deltagarna ej kände till dokumentet. 

Ett alternativ skulle kunna vara att be respondenten läsa ”Idrotten vill” innan intervjun för att 

se om respondenterna följer de riktlinjer som policydokumentet anser vara lämpliga. Det kan 

även tänkas att en maktteori skulle kunna appliceras på studien för att se vilken påverkan en 

idrottsledare har på lagungdomarna om personen inte följer normerna.  

Denna studies ämne var begränsat inom de ramar vi hade möjlighet att söka information och 

avhandlingar gällande tidigare forskning inom ämnet, men även inom andra samhällsgrenar. 

De teorier vi har använt kan även appliceras på yrken, såsom lärare, poliser och politiker, då 

dessa har en tendens att vara förebilder och ha ledarroller. 

Vad gäller vår studie och tidigare forskningen är det svårt att jämföra eftersom de studierna vi 

valt ut enbart berör en del av vår studie. Om vidare studier skulle genomföras kan det vara värt 

att tänka på att det saknas svenska och engelska studier på sociologiska databaser inom ämnet, 

vilket betyder att sökandet efter passande artiklar antingen får göras via subämnen eller genom 

att bredda sökandet via andra databaser och språk.  
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Bilaga 1 

Deltagande förfrågan i en studie om idrottsledare 

 Härmed tillfrågas du om deltagande i en examensarbetsstudie om idrottsledarrollen ur ett 

sociologiskt perspektiv.   

Studien syftar till att klargöra om idrottsledare upplever att deras idrottsledarroll påverkar deras 

handlande utanför idrottsverksamheten och att det därmed finns gränser för hur en idrottsledare 

kan bete sig på sin fritid. Upplever idrottsledare att de kan ”stiga ur” rollen som ledare utanför 

verksamheten som de är ledare för, eller påverkar idrottsledarrollen hur de handlar i andra 

situationer.   

Vi har valt att kontakta dig då du är delaktig och aktiv ledare i en idrottsklubb. I det fall du 

väljer att medverka kommer vi att hålla en intervju med dig på 30–40 minuter. Om du accepterar 

att delta i studien i studien kommer vi att kontakta dig och diskturera en tid och plats för intervju. 

Intervjun kommer att ske på en tid och plats som passar dig. Vid intervjutillfället kommer 

ljudinspelning att ske, sedan transkriberas och användas som analysmaterial till studien. Allt 

inspelat och transkriberat material kommer att förstöras när studien är färdigställd.   

Din medverkan är frivillig och vid deltagande i studien har du rätten att avsluta medverkan vid 

vilken tidpunkt som helst. Vi som tar del av dina uppgifter kommer behandla allt som kan 

identifiera dig med högsta konfidentialitet, samt att alla personuppgifter kommer att 

avidentifieras i samband med examensarbetsskrivandet.   

Studien kommer att presenteras i form av ett examensarbete inom Samhällsvetarprogrammet 

vid Högskolan Dalarna. Om du så önskar kan du erhålla ett exemplar när studien blivit godkänd.  

Tack för att du tog dig tid att läsa. Vid frågor eller funderingar, kontakta oss:  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Roll 

• Hur är det att vara idrottsledare?  

• Vad sysselsätter du dig med när du är utanför ledarrollen? 

o Vad gör du på fritiden? 

• Tror du att du ses som en förebild? 

• I vilka situationer känner du att du kan vara dig själv?  

• Skulle du identifiera dig själv som en ledare?  

• Vilka positiva samt negativa sidor finns det som idrottsledare?  

Norm 

• Vad är en idrottsledare för dig?  

• När du började som idrottsledare upplevde du att det uppstod ett ansvar?  

• Upplever du en press när du befinner dig i rollen som idrottsledare?  

• Hur förhåller du dig till ungdomarnas föräldrar?  

• Vet du vad policydokumentet ”idrotten vill” begär av en idrottsledare? 

o följer du det som står där?  

Rollidentitet 

• Har du någon gång behövt ta ledigt från jobbet för att medverka i lagets aktiviteter?   

• Upplever du att ditt sociala umgänge har förändrats sedan du blev idrottsledare?  

o Upplever du att umgänget med dina vänner, bekanta & familj blir påverkat av 

att du är idrottsledare?  

• Hur tar du ställning till att delta på sociala tillställningar där det konsumeras alkohol? 

o Väjer du aktivt att avstå alkoholkonsumtion i och med att du är idrottsledare? 

o Hur skulle du uppleva att träffa en lagungdom vid ett sådant tillfälle?  

• Hur tar du ställning till att träffa lagungdomar på din fritid? 

• Hur påverkas du av att få mindre tid till egna fritidsaktiviteter på grund av att du är 

idrottsledare? 
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• Påverkar ledarrollen sättet att vistas offentligt? Känner du ett ansvar på dig att ditt 

beteende ska motsvara de förväntningar som finns i ledarrollen?  

 

  



 

Bilaga 3  
Tabellschema (analysverktyg) 

 

Respondenter: Roll Norm Rollidentitet 

Respondent A:    

Respondent B:    

Respondent C:    

Respondent D:    

Respondent E:    

Respondent F:    

Respondent G:     


