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bakgrunden till uppsatsen. Uppsatsen handlar om föräldrars lärande. Studiens syfte är att beskriva och 
analysera överföring och utveckling av kunskaper och erfarenheter mellan föräldrar i ett 
föreningssammanhang om att planera och genomföra idrottsevenemang. 
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1. INLEDNING OCH SYFTE 

Det finns starka uppfattningar om föräldrars medverkan vad gäller barns idrottande. Allt från 
hur de stöttar eller driver sitt eget idrottande barn till hur de som föräldrar uppför sig. Två 
olika händelser vittnar om det, vilka nyligen har figurerat i media (Månsson, 2011; 
”Utredning om innebandypojken läggs ned”, 2012). Händelsen i Uppsala handlade om en 
pojke, som sades ha lämnats kvar efter en innebandyturnering i januari 2012. Det handlade 
om att pojken skulle ha övergivits av sin pappa, som straff för att pojken hade spelat dåligt. 
Många upprördes och anmälningar mot pappan skickades till såväl socialtjänsten som till 
polisen. En annan händelse, i Göteborg december 2011, avbröts en ishockeymatch för 11-
åringar efter föräldrar hamnade i slagsmål på läktaren. En utvisad spelare hånades av 
motståndarnas föräldrar. När mamman till den utvisade spelaren sade att deras beteende inte 
var okej, accelererade bråket till att sluta i slagsmål. Det är tydliga exempel på att idrotten är 
ett ämne i tiden, som engagerar och berör människor. 
 

Genom sin bredd och omfattning är idrotten unik som samhällsföreteelse. Få andra sociala fenomen 
griper in i våra liv från så många olika håll. (Larsson, 2008, s. 17) 

 
Då de fria och självständiga idrottsrörelserna har haft och har en betydelsefull roll i vårt 
samhälle ges ekonomisk stöttning från staten. Första engångsbidraget gavs 1877 (Norberg, 
2011). Nuvarande form av permanent statsbidrag beviljades 1913. De statliga bidragen har 
starkt bidragit till framväxten och utbredningen av barn- och ungdomsidrotten (Wagnesson, 
2009). År 2012 beräknas det totala statliga idrottsstödet till drygt 1,7 miljarder kronor 
(”Förslag  till  statens  budget  för  2012”,  2011). Därtill tillkommer kommunernas bidrag. Det 
ideella arbetet är dock den avgjort största insatsen inom idrotten. Det ideella ledarskapet 
uppgår till en kostnad om cirka 20 miljarder (”Idrottens finansiering”, 2011). Till detta ska 
alla andra ideellt arbetande föräldrars insatser adderas, som till exempel att generera intäkter 
till föreningen, sköta den dagliga verksamheten och att utveckla föreningen (Karp, 2000).  

1.1 Bakgrund 

Det finns många olika sätt för föräldrar att generera intäkter till sina idrottande barns 
föreningar. Vissa aktiviteter är kontinuerligt löpande som att bemanna en cafeteria eller sälja 
bingolotter. Andra aktiviteter sker enstaka gånger som försäljning eller att arrangera 
evenemang i lagidrott för idrottande barn.  
 
För många föreningar är evenemang en årligen återkommande aktivitet för en eller flera 
åldersgrupper. Varje ny idrottssäsong innebär nya föräldrar som ska göra detta ideella arbete 
med att planera och genomföra eventet. Föräldrarna förväntas arrangera en tillställning som 
ger de gästande lagen en positiv upplevelse, så att evenemanget ges ett gott rykte. Gott rykte 
innebär nya gästande lag till nästkommande år och nya intäkter till föreningen och barnens 
lagkassor. Med nya föräldrar varje år som ska planera och genomföra evenemang uppstår 
frågor som; vad ska göras? Hur ska det göras? Och när det ska göras? Här kommer lärande in 
i bilden. Lärande för föräldrar, nya föräldrar varje år, så de kan planera och genomföra det 
hela. Vad för kunskaper krävs? Hur får föräldrarna de kunskaper som behövs för att planera 
och genomföra evenemang? Här kommer föreningen in i bilden. Står föreningen för lärandet? 
På vilket sätt sker lärandet? Hur fungerar överföring av kunskaper från ett år till 
nästkommande år? Hur fungerar utveckling av kunskaper mellan åren?  
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Det råder inget tvivel om att ideellt arbete är något som sysselsätter många föräldrar. Idrott är 
det största enskilda området inom den ideella sektorn, där föräldrar och andra vuxna utför 
frivilligt arbete (Olsson, 2007). I vissa sammanhang professionaliseras det ideella arbetet, 
likväl som att det ideella arbetet ibland kan formas av de villkor som hör till ett förvärvsarbete 
(Svedberg, von Essen & Jegermalm, 2010). Var befinner sig föräldrar och föreningar i 
förhållande till varandra i arbetet med en tillställning som ska generera intäkter?  

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att beskriva och analysera överföring och utveckling av kunskaper mellan 
föräldrar i ett föreningssammanhang, om att planera och genomföra idrottsevenemang.  

1.3 Frågeställningar 

 När, var och hur lär sig föräldrar det som krävs för att planera och genomföra evenemang? 
 Hur tas lärandet omhand från år till år, av föräldrar och av föreningen? 
 Hur kan processen för överföringen av kunskaper mellan föräldrar och förening 

förbättras? 

1.4 Avgränsning 

Studien omfattar en avgränsad situation, från start till avslut, om att planera och genomföra 
idrottsevenemang. Den genomförs inom ramen för en specifik sektion i en idrottsförening, där 
även ideellt arbetande föräldrar ingår. 
 

1.5 Definitioner av centrala begrepp 

I den här uppsatsen har begreppen lärande, kunskap och evenemang en central betydelse.  

1.5.1 Lärande 

I denna studie definieras lärande i termer av den process som möjliggör förändringar inom 
individen, vilket ses som ett resultat från hennes inre samspel med sig själv och hennes 
samverkan med och påverkan av omgivningen. Det påminner om vad Nilsson, Wallo, 
Rönnqvist och Davidsson (2011) anser om lärande; att lärande handlar om relationen mellan 
individen och hennes omgivning, samt de förändringar som följer hos individen utifrån 
hennes interaktion med omgivningen. Lärande definieras också i termer av den process som 
möjliggör en kontinuerlig utveckling och optimering av organisationen, vilket är ett resultat 
av tillgodogörande av individers och gruppers läranden. Definitionen har inspirerats av 
Argyris (1994) som menar att organisatorsikt lärande är ett lärande system, vilket inte bara 
upptäcker och korrigerar fel, utan även ifrågasätter det befintliga systemet. Således definieras 
lärande både utifrån individens och organisationens perspektiv. 
 
För att planera och genomföra ett evenemang krävs aktiviteter. Aktiviteter, det som individer 
gör, leder till lärande. Att aktiviteter är viktigt i lärandeprocessen ligger i linje med vad 
Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidsson (2011) uttrycker om lärande; att lärande är något 
som sker då människor är delaktiga i aktiviteter att utföra handlingar. Aktiviteter, individer 
och grupper emellan, förutsätter dialog. Därför anses kommunikation vara viktigt för 
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lärandeprocessen i denna studie. Detta ligger nära Svedbergs (2007) uppfattning om att 
lärande är en kommunikativ process, där kommunikation möjliggör samspel mellan individ 
och omgivning (Illeris, 2007; Svedberg, 2007).  

1.5.2 Kunskap 

I denna studie definieras resultat från lärande som kunskap. Att kunskap är ett resultat av en 
lärandeprocess stödjs av exempelvis Ellström (2004), Illeris (2007) och Nilsson, Wallo, 
Rönnqvist och Davidsson (2011). Lärandeprocessen kan vara formell eller informell 
(Ellström, 2004; Nilsson et al, 2011). Lärandet från individens inre samspel med sig själv och 
hennes samverkan med och påverkan av omgivningen leder till kunskap. Lärande från 
organisationernas hantering av fel och förbättringsarbete leder till kunskap. Från ett 
individperspektiv innebär det att kunskap utvecklas i en dialektisk process mellan individen 
och hennes omgivning (Haslebo, 1998; Illeris, 2007; Nilsson et al, 2011; Svedberg, 2007; 
Thier 1999). Från ett organisationsperspektiv innebär det att kunskap utvecklas genom att 
organisationen identifierar och korrigerar sina misstag, som innebär förändring av 
organisationens underliggande styrsystem och att ny referensram skapas (Agyris, 1994; 
Svedberg, 2007). Begreppet kunskap kan påminna om samlingsbegreppet komptetens. 
Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidsson (2011) visar på omfånget som kan rymmas inom 
begreppet kompetens. I denna studie används begreppet kunskap, för att peka på ett snävare 
innehåll. Individer kan genomföra arbetsbeting med lägre vilja, motivation och kvalifikation 
än om det rört ett arbete som individen självmant valt, där hon då mer sannolikt valt att 
använda sin fulla kompetens.  

1.5.3 Evenemang 

Evenemang definieras i denna studie på samma sätt som i Nationalencyklopedin NE (2012), 
nämligen en större organiserad händelse. I denna studie betraktas evenemang ur olika 
tidsperspektiv, varför evenemang här delas upp i olika faser (figur 1). I studien jämförs 
evenemang med projekt; projekt som i denna studie definieras som ett specifikt uppdrag inom 
en definierad tidsperiod. Denna definition ligger i linje med Söderlunds (2005) uppfattning 
om att ett projekt är avgränsat i tid och arbete. 
 

 
 EVENEMANG 
 

 Innan Under Efter 
 
 
Figur 1. Evenemangets olika faser. 

De ovan definierade begreppen sammanfattas som följer. Att arrangera ett idrottsevenemang, 
en större tillställning, betraktas i denna studie som ett projekt. Evenemanget är ett specifikt, 
avgränsat uppdrag avseende tid och innehåll. Föräldrar lär sig kunskaper om att arrangera 
evenemang. Kunskaper är här resultatet från lärande, där lärandet sker genom handlingar och 
kommunikation. Föräldrar avses här både de som individer och de som grupp. Kunskaperna 
om att arrangera evenemang kanske tranformeras till organisationen.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel redogörs dels för tidigare forskning inom området, dels för de teoretiska 
utgångspunkter som ligger till grund för denna studie. Då problemområdet spänner över 
överföring och utveckling av kunskaper inom ideellt arbete med evenemang, har existerande 
kunskapsbildning hämtats från olika forskningsområden; barnidrott (2.1), sports management 
och projekt (2.2) och oavsiktligt lärande (2.3). De teoretiska utgångspunkterna (2.4) har sin 
grund i lärandeprocesser, med fokus på en modell av Crossan, Lane och White (1999).  

2.1 Föräldrar i barnidrotten 

Två forskare inom idrott och barn, Karp (2000) och Eliasson (2009) pekar på att föräldrar har 
en positiv grundinställning till idrotten. I deras respektive avhandlingar framgår det att ideellt 
arbete ingår i föräldrarnas engagemang. De båda ger exempel som att generera intäkter till 
laget, sköta den dagliga verksamheten, samt några föräldrars officiella uppdrag som ledare. 
Karp (2000) nämner också ideellt arbete som att utveckla verksamheten och Eliasson (2009) 
tar upp att planera och genomföra cuper. Ingen av forskarna nämner något om kompetens hos 
föräldrarna för att utföra sådant ideellt arbete som inte är förknippat med det rent idrottsliga. 
Inte  heller  nämner  de  något  om  eventuellt  behov  av  ”spetskompetens”  för  vissa  specifika,  
ideella arbetsuppgifter.  
 
Eliasson (2009) hävdar att föräldrars insatser är nödvändiga för idrottsverksamheterna ska 
kunna fungera. Detta, och det faktum att barnen ska få vara med i fotbollslaget, innebär också 
att de flesta föräldrar ställer upp på det som krävs. 
 

Föräldrarna kan inte avsäga sig de uppgifter som de tilldelas eftersom de är mer eller mindre 
obligatoriska. (Eliasson, 2009, s. 153) 

 
Både Karp (2000) och Eliasson (2009) anser att fotbollsföreningars krav på ideellt arbete 
skapar press på föräldrarna, då föräldrars arbetsinsatser är nödvändiga för att verksamheten 
ska fungera. Ju äldre spelarna blir ju mer förväntningar ställs på föräldrarna när det gäller 
engagemanget med det praktiska arbetet (Eliasson, 2009). Elisasson (2009) skriver att 
föräldrars deltagande i, och genomförande av, dessa arbeten leder till att föräldrars ideella 
arbeten betraktas som normalt, vilket innebär att det ideella arbetet normaliseras. Hon påpekar 
att när föräldrar införlivar kraven på ideellt arbete och ställer dessa krav på varandra, så 
innebär det att föräldrarna bidrar till att skapa och upprätthålla en press inom föräldragruppen.  

2.2 Idrottens projekt och evenemang 

Begreppet projekt kan ha olika betydelse och funktion inom idrotten (Hellström, 2004; Karp, 
2000). Karp (2000) tycker att idrotten kan betraktas som ett familjegemensamt projekt, där 
familjen enas kring en gemensam aktivitet. Blomberg (2003) menar att ordet projekt kan 
användas till att beskriva vad som helst.  
 

Huvudsaken är att ordet kan användas i ett givet socialt sammanhang. Hur det används varierar från 
sammanhang till sammanhang. (Blomberg, 2003, s. 77) 

 
Vad är då ett projekt? Inom arbetslivet används traditionellt ordet projekt ofta för någon form 
av avgränsat arbete med en start- och sluttidpunkt. Detta ligger i linje med Söderlunds (2005) 



5 

Sport: de ideella och kommersiella 
förutsättningar som råder inom idrottens värld 

Projekt: de fastlagda planerna 
för att leda idrottsevenemanget 
på ett effektivt sätt Evenemang: de lösningar och metoder som 

används vid evenemang i allmänhet 

uppfattning om att projekt avgränsas i tid och avseende resurser och prestationer. Blomberg 
(2003) delar inte uppfattningen att projekt kan avgränsas. Hans uppfattning grundas på att alla 
projekt har en förhistoria och hänger ihop via människor, vilket gör att projekt inte 
nödvändigtvis är avgränsade som verksamhet och inte heller har start- och avslutstidpunkter.  
 
Hellström (2004) anser att projekt är ett av tre områden som utgör ett idrottsevenemang. De 
andra två är sport (idrott) och evenemang. Hon anser att arrangören betraktar själva 
idrottsevenemanget ur olika perspektiv och därmed ger evenemanget olika utgångspunkter 
(figur 2). Det är viktigt att arrangören säkerställer att det finns kompetens inom alla de tre 
områdena och att detta görs i ett tidigt skede (Hellström, 2004). 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Ett idrottsevenemangs tre delområden. 

Söderlund (2005) pekar på tre mål som framträder tydligast i ledningen och kontrollen av ett 
specifikt projekt. Det är tid, kostnad och kvalitet. Definierade tider möjliggör bedömningar, 
utvärderingar, ger projektdeltagare möjlighet att prioritera och avgränsa sitt deltagande, samt 
att tidsramen reducerar komplexiteten och skapar viss prestationspress för deltagarna. 
Kostnad, vilken återfinns i budgeten, är ofta satt i förväg och ger möjlighet till utvärdering av 
projektets resultat. Slutligen, kvalitet avser de mål som ska uppnås och för vilka 
projektdeltagare oftast prioriterar de aktiviteter som leder fram till projektets mål. 
 
Även Hellström (2004) tar upp betydelsen av att arrangören tidigt ska fastställa målet/målen 
med idrottsarrangemenaget. Hon nämner att en projektplan måste utarbetas, vilken 
regelbundet ska uppdateras och kommuniceras till alla berörda parter. Precis som Söderlund 
(2005) tycker Hellström (2004) att tid, kostnad och funktionalitet (kvalitet) är centrala, vilka 
hon säger ska utgöra del av innehållet i projektplanen. Blomberg (2003) tydliggör att projekt 
inte har eller bör ha fasta, tydliga mål, vilket kan tyckas gå emot vad Helleström och 
Söderlund anser. Bakgrund till Blombergs uppfattning är att ett projekts mål alltid förändras. 
Hellström och Söderberg skriver om regelbunden uppdatering (Hellström, 2004) respektive 
uppdatering och prioritering (Söderberg, 2005), vilket innebär de anser att mål kan förändras.  
 
När ett idrottsevenemang arrangeras finns det flera betydelsefulla faktorer som arrangören bör 
ha med sig i sitt arbete, (Hellström, 2004):  
 Planera de olika arbetsfaserna, dokumentera kontinuerligt arbetet med evenemanget, samt 

dokumentera utvärderingen. 
 Analysera de lagar och krav som ställs på ett evenemang. 
 Skapa budget, tydliga ramar för intäkter och utgifter, samt kontinuerlig uppföljning. 
 Skapa en organisation med struktur och ansvarsområden. 
 Definiera de arbetsuppgifter som kräver spetskompetens respektive de som är mindre 

kvalificerade. 
 Definiera och fastställ personella resurser.  
 Skapa en förståelse för att de ideellt arbetande är betydelsefulla för evenemangets resultat. 
Bakgrunden till de olika faktorerna är att bedriva det ideella arbetet effektivt, likväl som att 
dokumentationen och strukturen kan ge förutsättningar för att framtida projekt kan drivas än 
mer effektivt. 
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Hellströms (2004) erfarenhet är att idrottens frivilliga har högre drivkraft än anställda hos 
kommersiella evenemangsbolag, men att det är lättare att ställa högre krav på anställd 
personal än på ideellt arbetande. Detta bör de som arrangerar ett idrottsevenemang känna till, 
för att ta hänsyn till vid urvalet av frivilliga och fördelning av arbetsuppgifter med mycket 
ansvar. 
 

I brist på resurser gäller det för idrotten att utnyttja den starka drivkraft som de frivilliga besitter. Men 
eftersom dessa inte får någon ekonomisk ersättning, går det inte heller att ställa alltför höga krav på 
dem. (Hellström, 2004, s. 304) 

2.3 Oavsiktligt lärande 

I förra kapitlet berördes att lärandeprocessen kan vara formell eller informell (Ellström, 2004; 
Nilsson et al, 2011). Rehn (1999) beskriver en annan lärandeprocess, som hon i sin 
avhandling benämner oavsiktligt lärande. Hon har granskat hur individers lärande kan se ut 
under utbildningen. Rehn (1999) visar på ett oavsiktligt lärande, ett lärande som realiserades 
för individerna, trots att det inte funnits med i utbildningens officiella mål.  
 
Rehn (1999) pekar på några omständigheter, vilka stödjer ett oavsiktligt lärande. En är att 
individen tvingas stanna kvar i sociala situationer, där han/hon tvingas reda ut orsaken till 
osämja, tvingas ta hänsyn och samarbete. Möjligheten att lämna situationen var normalt inte 
realiserbar, då det skulle innebära konsekvenser för den individen. En annan omständighet är 
disciplinen inom området, dels den hierarkiska ordningen och chefernas krav om disciplin, 
dels individens vilja till lydnad. Visst mått av disciplin hjälper ett kollektiv att fungera. En 
tredje omständighet är dualismen inom området med motstridiga krav – att lära sig lyda och 
samtidigt agera med eget initiativ. Här gör Rehn (1999) en jämförelse med lärande som sker 
under olika former av idrottsutövande. Hon beskriver att individen ska utföra uppgifter som 
hör ihop både med lagidrottens kollektiva fostran och med uppgifter som rör det individuella 
idrottsutövandets utveckling och personliga styrka.  
 
Det oavsiktliga lärandet, menar Rehn (1999), är det som är svårt att förklara eller sätta fingret 
på. Men sammantaget är det oavsiktliga lärandet det som har förändrats, de erfarenheter och 
det lärande som individen fått.  

2.4 Teoretiskta utgångspunkter 

I resten av detta kapitel presenteras det perspektiv ur vilket studiens empiri kommer att 
analyseras.  

2.4.1 Om lärande på olika nivåer 

Även om forskningen inte är entydig inom området, verkar många anse att lärande 
återkommer på olika nivåer, nämligen individ, grupp och organisation (Argyris, 1994; 
Crossan et al, 1999; Ellström, 2004; French & Bell, 1999; Haslebo, 1998; Nilsson et al, 
2011). Ellström (2004) betraktar individer, grupper och organisationer som lärande subjekt, 
där lärandet påverkas bl.a. av subjektets bakgrund och handlande, och samspelet mellan 
subjektet och dess omgivning. Han anser att lärande sker formellt och medvetet likväl som 
informellt och omedvetet, där vår omgivning kan både begränsa och möjliggöra lärandet 
(Ellström, 2004).  



7 

2.4.2 4I-processen för organisatoriskt lärande 

Den teoretiska referensramen baseras på ett arbete av Crossan, Lane och White (1999). Däri 
presenteras en modell, 4I-processen, där organisatoriskt lärande kan förstås genom att 
organisationer tar tillvara och bygger in det lärande som individer och grupper gör (Nilsson et 
al, 2011). Även om modellen har drygt ett decennium på nacken, så är den lika aktuell idag 
(Castaneda & Rios, 2007; Crossan, Maurer, White 2011; Nilsson et al, 2011; Northeastern 
University, 2009).  

2.4.3 4I-processen 

4I-processen (figur 3) ska ses som ett ramverk där lärande på individ, grupp och 
organisationsnivå kopplas samman med hjälp av de fyra relaterade delprocesser – insikt, 
interpretation, integrering och institutionalisering. Det finns även två feedbackprocesser i 
modellen; vidarebefordrat respektive återkopplat lärande. De tre nivåerna för lärande 
definierar strukturen för hur lärandet i organisationen går till, där processerna kan liknas med 
det kitt som håller samman organisationens struktur och möjliggör organisatoriskt lärande.  
 
 Individ Grupp Organisation 
 
 Feedback 
 vidarebefordrad feedback 
 Insikt 
 
 Individ Interpretation 
 
 
 
 Grupp 
 Feedback Integrering 
 
 
 Organisation 
 
 Institutionalisering 
 
 återkopplande feedback 
 
Figur 3. 4I-procssen (Crossan, Lane & White, 1999, sid. 532). 

Det finns koppling mellan de fyra delprocesserna genom att de följer en viss ordning och är 
nivåbundna (Crossan et al, 1999). Det är svårt att definiera var en process slutar och nästa 
börjar. Tydligt är i alla fall att insikt förkommer på individnivån och institutionalisering på 
organisationsnivån. Interpretering länkar ihop individ- och gruppnivå, medan integrering 
länkar ihop grupp- och organisationsnivå. 
 
Crossan, Lane och White (1999) beskriver organisatoriskt lärande som en dynamisk process. 
Lärande förekommer inte bara över tid och mellan nivåer, utan det skapar också en spänning 
mellan att tillgodogöra sig nytt lärande och utnyttja det som redan lärts i olika former av 
feedback. Författarna menar att tillgodogörandet av nytt lärande möjliggörs genom nya idéer 
och handlingar vidarebefordras från individnivå, till grupp- och organisationsnivå. Samtidigt 
pågår processen att utnyttja det som redan lärts, genom att detta lärande återkopplas från 
organisationsnivå till grupp- och individnivå och därmed påverkar människors handlingar och 
tankar. Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidsson (2011) tar stöd i begrepp från Ellström 
(1992), utvecklingsinriktat och anpassningsinriktat lärande, när de diskuterar 

Interpretation 

Integrering 
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feedbackprocesserna. Utvecklingsinriktat lärande, som är vidarebefordrad feedback, avser ett 
lärande som kännetecknas av kritiskt ifrågasättande och utmaning, det vill säga en utveckling 
av nuvarande arbetssätt (Nilsson et al, 2011). Anpassningsinriktat lärande, som är återkopplad 
feedback, avser ett lärande genom att förfina det befintliga inom organisationen utan att 
ifrågasätta förutsättningarna (Nilsson et al, 2011). Resonemangen från Crossan, Lane och 
White (1999) och Ellström (1992) ligger mycket nära varandra.  
 
Från en övergripande beskrivning av modellen följer nu en mer specifik beskrivning av de 4I 
och deras relation till organisatoriskt lärande. För att underlätta läsandet ges först en översikt 
med nivåerna, delprocesserna, definitioner av delprocesserna, samt nyckelord för respektive 
delprocess (tabell 1).  
 
Tabell 1 
Lärande/Förnyelse i organisationer, fyra processer genom 3 nivåer (jfr Crossan, Lane & White, 1999, s. 525) 
 

Nivå Process Definition Nyckelord 
 
Individ 
 
 
 
 
Grupp 
 
 

 
 
Organisation 

 
Insikt 

de förmedvetna erkännandena av 
mönster och möjligheter som en 
personlig ström av erfarenheter 

Erfarenheter 
Föreställningar 
 

Metaforer (bildspråk/visioner) 
 
Interpretation 

förklarandet, genom ord och 
handlingar av en insikt eller idé, för 
sig själv och till andra 

Språk 
Kognitiva kartor 
 

Dialog 
 
Integrering 

att utveckla delad förståelse bland 
individer och vidta koordinerade 
handlingar genom gemensamma 
anpassningar 

Delad förståelse 
Ömsesidig anpassning 
 

Interaktiva system 

 
Institutionalisering 

att säkerställa att handlingar 
transformeras till rutiner 

Rutiner 
Diagnistiska system 
 

Regler och procedurer 

2.4.4 Insikt 

Enligt Crossan, Lane och White (1999) så börjar lärandet på individnivån genom insikt. 
Författarna skriver att insikt till stor del är en intuitiv process, där mönster eller möjligheter 
utifrån den personliga erfarenheten träder fram. Att försöka tvinga det till en medveten nivå 
för tidigt kan istället förhindra att insikt nås. Även om det tycks förekomma insikt inom en 
grupp eller organisation, så härstammar själva igenkännandet av ett mönster eller möjlighet 
från individen (Crossan et al, 1999). Crossans, Lanes och Whites syn på insikt stödjs av Illeris 
(2007), som beskriver insikt som den inre, mentala tillägnelsen och bearbetningen, vilken är 
en del av lärandet. Insikt är den del av det som Illeris (2007) kallar för innehållsdimensionen. 
Denna handlar om det som individen lär, hennes utveckling av insikt, förståelse och kapacitet 
och som ger kunskap och färdigheter. Egidius (2009) använder inte begreppet insikt, utan 
diskuterar istället lärande som något som griper djupt ner i individens personlighet och som 
ibland kan vara svårt eller omöjligt för henne att återkalla i sitt är medvetande. Han menar 
dock att denna tysta och dolda kunskap ändå påverkar individens sätt att tänka och resonera 
vid ställningstaganden och problemlösning. Vilket ligger nära uppfattningen av Crossan, Lane 
och White (1999) om att mönster eller möjligheter träder fram utifrån individens personliga 
erfarenhet. 
 
Nyckelord för delprocessen insikt är erfarenheter, föreställningar och metaforer (Crossan et al, 
1999). Med metaforer avses bildspråk och visioner, vilka kan hjälpa individen att tolka sin 
insikt och att kommunicera den till andra. Metaforer är av den anledningen viktiga då de kan 
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utgöra en länk mellan den individuella insikten och kommunikationen av den till andra. 
Denna uppfattning delas av Höglund et al (2009) som dock inte diskuterar i form av metaforer 
utan i ord av tolkning. De menar att när individen kommer till insikt om något nytt, sätter ord 
på det nya, sker sedan en kommunikation av hennes tolkning med andra. Kommunikationen 
av metaforer är början av nästa delprocess, interpretation. 

2.4.5 Interpretation 

Interpretation startar från de medvetna elementen i lärandeprocessen, att förfina och utveckla 
intuitiva insikter (Crossan et al, 1999). Författarna förklarar att det handlar om att utifrån sin 
egen insikt förklara för sig själv eller till andra med ord och handlingar. Thiers (1999) åsikt, 
att individens förståelse och insikt växer när individuell reflektion bearbetas tillsammans med 
andra, ligger i linje med att förfina och utveckla till andra som Crossan, Lane och White 
(1999) skriver. 
 
Nyckelord för denna delprocess är språk, dialog och kognitiva kartor (Crossan et al, 1999). 
Författarna menar att språket skapas och förädlas gemensamt genom tolkning, där tolkningen 
också förtydligar bilder (kognitiva kartor) och skapar gemensam förståelse. En kognitiv karta 
över verkligheten utvecklas utifrån att individen insikt har mognat och fått tydligare konturer. 
När individen sätter ord på detta kan hon förmedla sin insikt till andra. Detta stödjs av vad 
Probst och Büchel (1997) skriver om att skapa gemensam referensram eller överenskommelse 
om verkligheten. Också Höglund et al (2009) delar samma uppfattning, som menar att en ny 
och gemensam bild av verkligheten utvecklas av med tiden av gruppen. Även Haslebo (1998) 
är inne på samma spår, men uttrycker det med ord som att när individers lärande interagerar 
med varandra och det individuella lärandet leder till nya gemensamma kunskaper, sker 
lärande i grupp. Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidsson (2011) betonar en 
kommunikationsprocess där öppenhet råder i gruppen, för att individer ska delge varandra 
erfarenheter och reflektioner.  
 
Crossan, Lane och White (1999) skriver att den individuella nivån övergår till gruppnivå när 
gruppen lyssnar på och tillsammans tolkar individen och den insikt hon kommunicerar. 
Förmågan att formulera och reflektera över sin förståelse, lära av sina erfarenheter, dela med 
sig av sina insikter, pröva sin egen förståelse genom diskussion med andra och ta till sig ny 
kunskap är viktigt för gruppen och dess individer (Hammar Chiriac, 2010; Haslebo, 1998; 
Nilsson et al, 2011; Senge, 1997; Svedberg, 2007; Thier, 1999). Lärande i gruppen, eller brist 
på lärande, säger Granström (2006), påverkas av hur tydlig organisationen är, vilket ger avkall 
på deltagarnas och gruppledarens funktion och välbefinnande, likväl som det har betydelse för 
arbetets innehåll.  
 
Med tiden utvecklar gruppen en ny och gemensam bild av verkligheten. De har utvecklat 
gemensamma föreställningar och ömsesidigt anpassat sitt handlande till varandra. När 
interpretationsprocessen har förflyttat sig från individen och blivit integrerad i arbetsgruppen, 
samt att gruppens gemensamma bild leder till ett nytt handlande i gruppen, så har gruppen 
förflyttat sig till nästa delprocess.  

2.4.6 Integrering 

Crossan, Lane och White (1999) beskriver att integrering är en process där individerna i 
gruppen utvecklar gemensamma föreställningar och där de anstränger sig för att ömsesidigt 
anpassa sitt handlande. Gruppers gemensamma föreställningar och intentioner skapas genom 
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gruppdeltagarna diskuterar öppet sina erfarenheter och delger varandra sina reflektioner 
(Crossan et al, 1999; Nilsson et al, 2011; Svedberg, 2007).  
 
Nyckelord för denna delprocess är delad förståelse, ömsesidig anpassning och interaktiva 
system (Crossan et al, 1999). Dialogen och språket är verktyg för att utveckla en gemensam 
förståelse, då de hjälper organisationen lära och bevara resultatet av lärandet. Berättande av 
händelser leder till utveckling genom en rikare förståelse om fenomenet och ny approach till 
problemlösning. Genom dialog kan gruppen utveckla ny och djupare gemensam förståelse. 
Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidsson (2011) sammanfattar betydelsen av språket genom 
att för att en organisation ska lära måste språket i organisationen utvecklas.  
 
Processen startar på gruppnivå och avslutas på organisationsnivå. Början av denna delprocess 
är spontan och informell, säger Crossan, Lane och White (1999). Författarna fortsätter; om 
handlingar återkommande koordineras och gruppen anser dem vara viktiga, så kommer 
gruppens nya kunskaper att integreras i rutiner och strategier för gruppen. Gruppens arbete 
kan kanske spridas till andra grupper och individer.  

2.4.7 Institutionalisering 

Institutionalisering gäller endast organisationsnivån. Institutionalisering innebär att 
organisationen säkerställer att vissa rutiniserade handlingsmönster uppträder, utifrån resultatet 
av det individuella och gruppens lärande (Crossan et al, 1999). Uppfattningen delas av 
Höglund et al (2009), som skriver att grunden för att organisatoriskt lärande ska uppstå är att 
organisationerna tar tillvara och bygger in lärandet från individerna och grupperna. På så sätt 
kan organisationer förändras och utvecklas. 
 
Nyckelord för denna delprocess är rutiner, diagnostiska system samt regler och procedurer 
(Crossan et al, 1999). Strukturer, system och procedurer ger en kontext för interaktioner. 
Arbetsuppgifter definieras, arbetssätt fastställs och system skapas för att få enhetlighet. Det 
sker således en formalisering och legitimering av det som spridits från tidigare nivåer och 
processer. Det som blir institutionaliserat i organisationen har vid någon tidpunkt getts en viss 
form av konsensus för gemensam förståelse bland de individerna med inflytande.  
 
När kunskaper lagras och kan replikeras i organisationens system, i dess kognitiva kartor, 
minnen, myter, ideologier, likväl som i policys, regler, värderingar och processer, finns grund 
för lärande i organisationen (Crossan et al, 1999; Probst & Büchel, 1997). Crossan, Lane och 
White (1999) menar att kunskapen i organisationen inte kommer att vara avhängig specifika 
individen, utan finns kvar även om individer lämnar organisationen. Det stöds av Nilsson, 
Wallo, Rönnqvist och Davidsson (2011) och Senge (1997). De menar att individers 
gemensamma utveckling av kompetens och kunskap ger förutsättningar för ett lärande i 
grupp, där gruppens kollektiva kompetens, kunskap och intelligens normalt blir större än 
summan av de enskilda individernas.  
 
Kommunikationen är en av de viktigaste faktorerna för organisatoriskt lärande betonar 
Crossan, Lane och White (1999). Utan en effektiv kommunikation kan inte nya innebörder 
utvecklas eller förmedlas mellan individer och grupper i en organisation. Betydelsen av 
kommunikation tas också bland annat upp av Egidius (2009), Probst och Büchel (1997) och 
Thier (1999).  
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3. METOD 

Beskrivningen av tillvägagångssättet ger dig som läsare en möjlighet att följa och förstå de 
olika stegen i denna studies arbetsprocess.  

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

Med syfte och frågeställningar i åtanke föll det sig naturligt att samla in (merparten av) 
empirin genom intervjuer. Respondenternas egna ord skulle beskriva deras erfarenhet, utifrån 
det/de arrangemang de varit involverade i. Hur respondenterna uppfattat och förstått det som 
de faktiskt gjort under arbetet med att planera och genomföra ett evenemang. Därefter 
tolkades det empiriska materialet, det vill säga jag försökte förstå respondenternas upplevelser 
och erfarenheter, deras verklighet. Innan intervjuerna genomfördes hade en genomgång av 
teorier gjorts, samt val av den modell (4I-processen) som senare låg till grund i analysarbetet. 
De metodologiska utgångpunkterna är således en kvalitativ undersökning med hermeneutisk 
syn och där induktiv metod har använts.   

3.2 Design 

Denna studie är inspirerad av fallstudiedesign (Bryman, 2009). Bryman (2009) reserverar 
termen fallstudie för den undersökning där fallet av egen kraft utgör fokus för intresset, där 
forskarens mål är att på ett ingående sätt belysa unika drag för ett specifikt fall. Fallet, i denna 
studie, var att detaljerat och ingående studera överföring och utveckling av kunskaper mellan 
olika föräldrar i ett specifikt föreningssammanhang, om att planera och genomföra 
evenemang. Att alltså samla så mycket information som möjligt om fenomenet och vad som 
var kännetecknande för just detta. Beskrivning av fallet görs utifrån dokument och intervjuer. 
Urvalsprocessen i denna studie redovisas i ett eget avsnitt nedan.  

3.3 Urval 

Urvalet har gjorts i flera steg, både vad avser respondenter och dokument. Först följer 
information om respondenter, i slutet av avsnittet informationen om dokument. Sökning om 
tidigare forskning berörs kort. 
 
I det första steget gjordes strategiskt urval utifrån kriterierna flerdagarsevenemang, ideellt 
arbete, föräldrar, föreningen och kunna studera fenomenet ungefär 5 år tillbaka i tiden. Det 
flerdagarsevenemang som valdes var en hockeycup. I det fortsatta arbetet kommer ordet 
evenemang att ersättas av cup, då detta är ett vedertaget begrepp inom lagidrottens värld1. En 
flerdagarscup innebär en högre komplexitet och högre arbetsinsats än en endagarscup.  
 
Ishockey valdes utifrån att jag har två ishockeyspelande barn och därmed har en förförståelse 
inom området. Jag har, i varierande omfattning, kunskap om idrotten som sådan, om att vara 
ideellt arbetande förälder och om att arrangera hockeycuper. Det är vanligt förekommande att 
arrangemanget av hockeycuper bygger på ideellt arbete föräldrarna till spelarna.  
 
                                                           
1 Så vedertaget att exempelvis många av Sveriges cuper inom barn och ungdomars lagidrott finns samlade på en 
hemsida på nätet, där intressenter ges information innan, under och efter själva cupen 
(http://www.cuponline.se/web/). 
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Föreningen

Föräldrar till spelare födda:

Cup arrangerad år: 2007 2008 2009 2010 2011

Uppdrag att arrangera cup från :

Den lokala ishockeyföreningen valdes, då min förförståelse sannolikt skulle ge mig access in i 
verksamheten. Föreningen är årligen värd för 3 cuper, varav två är flerdagarsevenemang. 
Avgränsning gjordes till att låta studien endast omfatta cupen för U13-spelare2, då dessa 
föräldrar normalt sett inte har några tidigare kunskaper av flerdagarsevenemang. Jag fann det 
rimligt att intervjua föräldrar involverade i cuparbete max fem år bakåt i tiden (figur 4). Att gå 
längre tillbaka i tiden, hade sannolikt inneburit lägre kvalitet på datamaterialet, då människor 
tenderar att glömma ju längre tiden går.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Ansvariga U13-föräldrar för respektive cupår, år 2007-2011. 

I det andra steget gjordes ett urval utifrån tillgång till respondenterna, det vill säga ett 
bekvämlighetsurval (Bryman, 2009). Bekvämlighetsurval innebär att forskaren använder sig 
av sådana personer som finns tillgängliga för henne. De respondenter som valdes var dels 
personal anställd hos föreningens Ungdomskommitté (UK), dels de föräldrar som tidigare 
ansvarat för U13 cuperna, cupgeneralerna. I det fortsatta arbetet kommer ordet cupgeneral att 
ersättas av ansvarig förälder. Valet av de specifika personerna grundades på att de skulle 
besitta kunskap om cuper på ett övergripande plan, dvs. de skulle ha ett helhetsperspektiv 
både vad gällde bredd och djup om att planera och genomföra en cup. I och med att 
föreningen är en viktig ramfaktor för föräldrars lärande, samt att forskningsfrågorna även 
omfattade föreningen, föll det sig naturligt att också inkludera respondenter från UK. 
 
Här, i november 2011, togs kontakten med UK för att presentera den studie som jag ville göra 
och få deras samtycke. Studien förankrades hos UK, då de ansåg att området var angeläget för 
dem. 
 
Efter urvalet av respondenter gjorts, togs första kontakten med dem via telefon. Vid 
telefonsamtalen med respondenterna gjordes; (1) en kort presentation av mig själv, (2) 
förankringen av studien inom UK, (3) studiens syfte och området för frågorna, (4) att 
deltagandet var frivilligt, (5) att intervjuerna skulle spelas in, (6) att informationen skulle 
hanteras konfidentiellt, (7) att den givna informationen kunde återkallas av respondenterna, 
samt (8) preliminär tidplan för studien. Efter telefonkontakten mejlades respondenterna 
samma information (bilaga 1 och 2). Jag valde att ha med idrottsföreningen logga i 
informationen, för att betona förankringen hos UK. Genom informationen gavs 
respondenterna möjlighet att förebereda sig inför intervjun och blicka tillbaka på deras 
cuparbete, vilket var tänkt för att ge bättre flyt i och få ut mer från varje intervju. Samtliga 
respondenter i urvalet valde att delta i studien. 
 
Det tredje steget i urvalet uppstod som en snöbollseffekt av en tidigare intervju, vilket 
påminner om det som Bryman (2007) kallar för snöbollurval. Snöbollsurval innebär att 
forskaren, i den initiala kontakten med några individer (relevanta för undersökningens 
                                                           
2 spelare som fyller 13 år under säsongen. 
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frågeställningar),  ges  kontakter  till  andra  ”passande”  individer. Under en av intervjuerna med 
UK respondenterna framgick det att det fanns en UK anknuten person som var ansvarig för 
hockeycuper. Denna person hade också haft uppdrag som ansvarig förälder tidigare. Jag 
beslöt att även intervjua denna person. Kontaktprocessen följde samma tillvägagångssätt som 
ovan; först telefon, därefter mejl.  
 
Urvalet utmynnade i totalt 7 personer. Det var 3 personer från UK och 4 ansvariga föräldrar 
(en ansvarig förälder var ansvarig för två, på varandra efterföljande cuper). Jag anser att 
urvalet av UK personal respektive föräldrar är lämpligt för att besvara syftet. Avsikten var att 
generera ett så bra och trovärdigt resultat som möjligt avseende denna specifika studie.  
 
Urvalet av dokumenten har också gjorts i flera steg, när väl den lokala ishockeyföreningen 
hade valts. I det första steget gjordes strategiskt urval utifrån kriterierna; föreningen, 
ungdomsishockey, ideellt arbete, föräldrar och ishockeycuper. I det andra steget gjordes ett 
urval utifrån de dokument som var publika (officiella) respektive de icke publika 
(inofficiella).  
 
De publika dokumenten som användes var stadgar, verksamhetsplan, samt information från 
hemsidan för idrottsföreningen. Stadgar och verksamhetsplan fanns både hos UK och på 
hemsidan. De icke publika dokumenten bestod av noteringar från föräldramöten och 
arbetsmaterial för planering och genomförande av cuper. Arbetsmaterialet innehöll 
information om organisation, arbetsuppgifter, tidplaner, budget, sponsorstrategi, 
mötesprotokoll och cupprogram. Det icke publika dokumenten är information från föräldrarna 
och som är mer inofficiell i sin karaktär. 
 
Processen att söka fram tidigare forskning inom området komplicerades då de första 
sökbegreppen inte fungerade. Sökbegrepp som användes initialt var lärande, ideellt arbete, 
evenemang och idrottande barn. Forskning avseende lärande och ideellt arbete hittades inom 
områden som socialt arbete, kyrkligt arbete och hälsa. Dock inget som var kopplat till 
föräldrar och idrottande barn. Den elektroniska sökningen gick vidare med att använda andra 
begrepp för lärande som kompetens, informell kompetens, dold kompetens, informell kunskap 
och dold kunskap, för att sedan pröva med omedvetet lärande, spontant lärande, ofrivilligt 
lärande och oavsiktligt lärande. Först när sökningen istället fokuserade på barnidrott, kunde 
koppling till föräldrar och sedermera ideellt arbete lokaliseras. Sökningen underlättades 
genom att handgripligen gå igenom bokhyllorna på biblioteket och snabbt scanna igenom 
böcker där sökbegrepp som familj, föräldrar och/eller ideellt arbete återfanns i 
innehållsförteckningen.  

3.4 Datainsamling; metod och genomförande 

I denna studie gjordes insamlingen av data från skriftliga källor och från semistrukturerade 
intervjuer (Bryman, 2007). Texterna bestod både av officiella dokument och av inofficiella 
dokument. De officiella dokumenten hämtades från föreningens hemsida, för att använda de 
senast officiellt publicerade versionerna. De övriga dokumenten fick jag tillgång till via de 
ansvariga föräldrarna, efter genomförda intervjuer.  
 
Med bakgrund i syfte och frågeställningarna, samt tankar om teori och analysinriktning, 
utformades frågor som hade sin bakgrund i modellen för 4I-processen för organisatoriskt 
lärande. Intervjufrågorna var semistrukturerade (Bryman, 2007), dvs. det lämnades utrymme 
för respondenten att själv välja hur denne ville svara på frågorna. De hade dock en viss 
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styrning, vilket gjorde att respondenten höll sig inom de frågeområden som studien avsåg att 
undersöka. Intervjuguiden (bilaga 3 och 4) var verktyget att hålla kvar den intervjuade i det 
relevanta ämnet. Detta och användandet av andrafrågor (Kvale & Brinkman, 2009) gav den 
intervjuade möjlighet att vidareutveckla och samtidigt vara fri i sina svar. Andrafrågor innebär 
att följa upp med ytterligare frågor för att få mer information, mer detaljer. 
 
En pilotstudie (Bryman, 2009) genomfördes med en tidigare ansvarig förälder för den andra 
flerdagarsevenemangscupen. Avsikten var att testa om intervjufrågorna var hållbara, likväl 
som att ge mig erfarenhet inför de kommande intervjuerna. Genom att pröva intervjufrågorna 
fanns möjligheten att modifiera frågeställningarna för att nå ökad tydlighet. Pilotstudien 
visade att datainstrumentet var hållbart och ingen förändring gjordes då av intervjufrågorna. 
Dock fick jag konkreta tips på hur jag kunde förbättra mitt agerande i intervjusituationen. 
 
Sex av sju intervjuer genomfördes i lokaler i anslutning till idrottsarenan, mellan jul och nyår. 
Den sjunde intervjun genomfördes i början av januari 2012, i ett arbetsrum på annan plats valt 
av respondenten. Samtliga intervjuer genomfördes utan några störande moment eller avbrott. 
Varje intervju tog mellan 30 - 80 minuter att genomföra.  
 
Innan själva intervjuerna påbörjades med respondenterna, gjorde jag en återanknytning till 
telefonsamtalet och information som de också fick via mejlen. Jag ville klarlägga att det inte 
fanns några oklarheter, samt ge information om vad som skulle hända med data från 
intervjuerna. Intervjuerna spelades in via mobiltelefon med respondenternas samtycke. Dels 
ville jag ge intervjun en karaktär mer av ett informellt samtal, dels ge mig som intervjuare 
möjlighet till fullt fokus på själva samtalet. Förfarandet innebar att jag gjorde mycket ringa 
anteckningar. Inspelningen gav mig också möjligheten till högre grad av aktivt lyssnande 
genom att följa upp, inte bara det verbala utan också det icke verbala (Kvale & Brinkman, 
2009). 

3.5 Bearbetning och analys av data 

Inspelningarna från intervjuerna transkriberades utifrån vad som sades, samt i begränsad 
omfattning med pauser, betoningar och förstärkning (stötte med finger i bordet). Medvetet val 
gjordes att inte notera information som ansiktsuttryck, kroppsspråk, etc. i textmaterialet, då 
det bedömdes som mindre relevant i analysen.  
 
Efter transkriberingen gjordes en sammanfattning av materialet. Information som inte var 
relevant för studiens syfte exkluderades, återupprepad information togs bort. Denna 
sammanfattning delgavs sedan respondenterna. I intervjufrågorna fanns ett tidsperspektiv, en 
indelning i innan, under och efter cupen. Detta tidsperspektiv användes sedan vid 
redovisningen av empirin. 
 
Materialet i de olika dokumenten, samt från föreningens hemsida, lästes och strukturerades 
utifrån nyckelorden som jag definierat. Allmänna nyckelord var organisation, föräldrars roll, 
ideellt arbete, pengar/intäkter och hockeycuper. Specifika nyckelord var de som var direkt 
kopplade till att planera och genomföra hockeycuper. Dessa ord var roller, arbetsuppgifter och 
ansvar för UK vs. föräldrar, cuporganisation, och verktyg/utbildning från UK. De allmänna 
orden återfanns i officiella och inofficiella dokument. De specifika nyckelorden fanns att 
finna i de inofficiella dokumenten.  
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Sedan tidigare hade jag beslutat mig om att använda meningskodning för analysen av 
materialet från intervjuerna (Kvale & Brinkman, 2009). Meningskodning har fokus på det 
sagda i en mening, där kodningen i sig själv är själva arbetssättet att få struktur och överblick 
i intervjuer. Begrepps- och datastyrd kodning (Kvale & Brinkman, 2009) användes i analysen. 
Begreppsstyrd kodning innebär ett analysarbete med definierade kodningsord innan analysen 
har påbörjats. Datastyrd kodning innebär att kodningsorden växer fram under själva 
analysarbetet.  
 
I och med transkriberingen av datamaterialet påbörjades arbetet med analysen. Analysen 
gjordes i tre faser. I den första fasen började jag reflektera över det material som samlats in, 
där mitt fokus låg på det sagda i respondenternas meningar. Innan analysen påbörjades 
definierade jag ett antal begrepp, vilka var nyckelord i intervjufrågorna (tabell 2). Under 
denna process fanns modellen av Crossan, Lane och White (1999) närvarande.  
 
Tabell 2 
Studiens begreppsstyrda kodning 
 

Process Kodningsord 
Insikt erfarenheter,  ”viktigast”  (möjligheter), cupinnehåll (vad ska deltagarna erbjudas?). 
Interpretation kommunikation, arbetsgång. 
Integrering arbetsuppgifter, verktyg/hjälpmedel, engagemang. 
Institutionalisering uppstartsinformation, involvering UK, hantering cuperfarenheter (lessons learned). 

 
Under analysarbetet växte ytterligare nyckelord fram när jag analyserade och tolkade 
textmaterialet. Ord vilka frekvent återkom och som upplevdes omedelbara och korta. Ibland 
använde respondenterna andra nyckelord istället för de begrepp jag hade definierat (tabell 3). 
Detta kan sägas utgöra fas två i analysen. 
 
Tabell 3 
Studiens datastyrda kodning 
 

Före Under  Efter 
Information Inte göra (föräldrar) Grundmaterialet 
Tydlighet Flyter på Föräldrars proffsighet 
Organisation De som inte gör något/lite Samma grundplanering 
Föräldramöte  Förbättringsmöjligheter 
  Avslutningsfas 
  Hockeyerfarenhet ej viktig 
  Cup  =  ”Företag” 

 
Intervjumaterialet gicks igenom flera gånger, däremellan återvände jag till teorin. Processen 
fortsatte  tills  egentligen  inget  nytt  framkom,  dvs.  tills  en  ”mättnad” (Kvale & Brinkmann, 
2009) uppstod. Det vill säga tills inga nya insikter eller tolkningar kom fram ur ytterligare 
kodningar av materialet. Vidare, så gjordes jämförelser med jämna mellanrum mellan data 
som framkom ur kodningarna och själva delområdena i 4I-processen. Detta för att 
korrespondensen mellan begrepp och delområden inte skulle tappas bort, vilket hade gjort den 
fortsatta teoretiska bearbetningen komplicerad. Det här var den tredje fasen i analysarbetet. 
Slutligen, noterades en bakomliggande struktur på det sätt att ord och uppfattningar var lika 
mellan respondenterna från UK och de ansvariga föräldrarna.  
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3.6 Etiska överväganden 

I början av arbetet med själva intervjuundersökningsdelen gjorde jag några etiska 
överväganden om frivillighet och samtycke, konfidentialitet, anonymitet, konsekvenser och 
forskarens roll (Bryman, 2002; Kvale & Brinkmann, 2009). Innan själva intervjuerna 
påbörjades med respondenterna, återanknöt jag till vårt telefonsamtal och till mejlet 
respondenterna fått. De gavs möjligheten att ställa frågor om själva intervjun och att ångra 
sig. På så sätt har kravet på frivillighet och samtycke uppfyllts.  
 
Respondenterna utlovades inte anonymitet, då det inte var genomförbart. Samtliga 
respondenter har eller har haft sådana arbetsuppgifter inom föreningen att de inte kan sägas 
vara anonyma. Deras namn kan återfinnas på webben, på dokumentation inom klubben, likväl 
som att de till namn känns igen inom och utom klubben. Min upplevelse är att 
respondenternas information till mig inte påverkades av det faktum att de inte utlovades 
anonymitet. Intervjuerna präglades av stor öppenhet, respondenterna sade vad de tyckte och 
tänkte, vilket också inbegrep negativ kritik riktad till föreningen och självkritik riktad till dem 
själva. Deras öppenhet, tror jag, grundades på min förförståelse och att jag också var en 
hockeyförälder inom föreningen.  
 
Kravet om konfidentialitet har, i möjligaste mån, uppfyllts i denna studie. Målet med att 
uppfylla kravet på konfidentialitet innebar att viss data utelämnades för några av 
respondenterna. Då intervjuerna präglades av stor öppenhet gavs  några  ”mindre  väl  valda”  
reflektioner och kommentarer. Med detta menas sådana som jag trodde att respondenterna 
kanske inte själva skulle känna igen i ett transkriberat material, likväl som det sagda skulle 
kunna uppfattas som stötande av andra. Jag bedömde konsekvensen att respondenterna skulle 
lida mer skada än vad publiceringen av några uttalanden skulle tillföra studien. Det finns dock 
medvetet data som kan identifieras, vilket är administratörens arbete inom UK respektive 
cupansvariges deltagande i en aktivitet. Jag gjorde bedömningen att dessa data var av högre 
värde för studien, än värdet av att skydda intervjupersonerna. Vad gäller data om 
administratören har dessa data en positiv karaktär och kan härmed också betraktas som ett 
offentligt erkännande av administratörens arbete. Vad gäller cupansvariges passiva deltagande 
i en aktivitet, ger det läsaren en bättre förståelse och helhetsbild än vad som annars varit fallet.  
 
Jag vinnlade mig om att arbetet med studien skulle vara oberoende av andra intressen och 
intressenter uppåt och nedåt i kedjan där jag verkade. Detta för att undvika påverkan på vissa 
resultat. I och med att studien görs ideellt, utan finansiering och utan personliga band mellan 
mig och respondenterna, vill jag påstå att jag i rollen som forskare arbetade oberoende.  

3.7 Kvalitetskriterier 

Jag gjorde en rad saker för att tillförsäkra mig att studien skulle nå hög vetenskaplig kvalitet, 
det vill säga att följa  ”uppsatsrekommendationer”  för  att  resultatet skulle vara så korrekt som 
möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009). Mitt arbete präglades av hög medvetenhet, transparens i 
alla steg och avstämning av data i flera steg och omgångar, för att uppnå så hög trovärdighet 
som möjligt. Trovärdigheten i arbetet bygger på några delkriterier som följer. Den 
genomförda pilotstudien gav information om att intervjuguiden var hållbar och kronkreta tips 
i intervjusituationen, vilket möjliggjorde en hög tillförlitlighet (Bryman, 2009). Jag har 
försökt ge en så rik, fyllig, fullständig och tillgänglig redogörelse som möjligt av alla steg i 
min arbetsgång. Dock bör läsaren själv bedöma överförbarheten (Bryman, 2009), om 
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resultaten från denna studie kan föras över till andra fall. Min egen uppfattning är dock att det 
finns en överförbarhet, då de utmaningar och möjligheter som denna studie pekar på, 
säkerligen även delas av andra föreningar inom idrottens värld. Genom min redogörelse, samt 
min handledares granskning av arbetet, har jag skapat en pålitlighet (Bryman, 2009) för andra 
granskare att bedöma kvaliteten på valda procedurer. Jag har vinnlagt mig om att inte 
medvetet påverka undersökningens utförande och slutsatser, för att nå så hög objektivitet 
(Bryman, 2009) som möjligt. Detta kvalitetskriterium var kanske det svåraste för mig, då det 
är  lätt  att  tappa  objektivitet  när  man  redan  befinner  sig  i  forskningsmiljön  och  ”vet”  hur  det  är.  
I och med min bakgrund hade jag, hela arbetet igenom, en hög medvetenhet om att min 
förförståelse och att mina värderingar kunde påverka resultatet. Likaså reflekterade jag över 
mina bidrag till den kunskap jag försökt producera, vilket bidrog till en hög reflexiv 
objektivitet (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
Sammanfattningen av det empiriska materialet delgavs till respondenterna för att ge dem en 
möjlighet att lägga till sådant som de bedömde vara viktigt och korrigera sådant som jag 
uppfattat felaktigt. På detta sätt validerades materialet av respondenterna, det som kallas för 
respondentvalidering (Bryman, 2009). Ingen justering av materialet gjordes av 
respondenterna.  
 
Val av studieobjekt och respondenter, genom strategiskt urval, skapade förutsättningar för 
meningsfulla data. Jag tror att förankringen av studien inom UK, personligt samtal och 
uppföljning genom mejl, samt min förförståelse, bidrog till att samtliga personer i urvalet 
deltog i studien. Vad gäller kriteriet om äkthet (Bryman, 2009), forskningspolitiska 
konsekvenser i allmänhet, vinnlade jag mig om att ge en rättvis bild av respondenternas 
åsikter och uppfattningar. Studien som sådan hjälper UK att förstå hur överföring och 
utveckling av kunskaper skett hittills, samt peka på förbättringar för framtiden. Dock hjälper 
inte studien föräldrarna, då de redan har lämnat U13-evenemanget bakom sig.  
 
Då det är vanligt förekommande med ideellt arbete, att planera och genomföra cuper, anser 
jag att denna studie kan bidra med empiri och kunskap inom området, likväl som visa på 
möjliga förbättringar. Således har denna studie en hög relevans (Bryman, 2009).  
 
I början av detta arbete fanns ingen avsikt att studien skulle kunna användas för generalisering 
till alla andra föreningar. Urvalet av respondenter var inte slumpmässigt, utan rörde endast en 
förening, inom en idrott, inom en typ av föreningsverksamhet i Sverige. Under arbetets gång 
omvärderades min uppfattning om generalisering. Många individer och föreningar, främst 
inom ishockeyns värld, kan lära sig av detta specifika fall. Studien visar inte på några 
statistiska resultat. Men studien visar på lärdomar, att  det  faktiskt  finns  något  ”allmänt”  i  detta  
enskilda fall. Många är de föreningar som är beroende av föräldrars ideella arbete för 
verksamheten. Många är då också de föreningar som borde ha ett intresse av 
omhändertagandet av föräldrars lärande, där föräldrar kommer och går för varje år. Resultatet 
i denna studie generaliseras således till teori och inte till populationer (Bryman, 2009).  

3.8 Redovisning till föreningen 

Efter uppsatsseminariet ska studien och resultatet i sin helhet presenteras för de berörda inom 
föreningen. Delar av resultatet har redan återmatats till UK och denna säsongs föräldragrupp 
för U-13 spelare, vilket de praktiskt använt i planerandet och genomförandet av U-13 cupen. 
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4. DET EMPIRISKA RESULTATET 

Det empiriska resultatet redovisas först utifrån dokumenten. Därefter följer allmänt om 
cuperna år 2007-2011 innan den mer omfattande redovisningen av empirin från intervjuerna. 
Merparten av de inofficiella dokumenten redovisas inte alls, då de inte tillfört empirin något 
utöver vad som redan framkommit i intervjuerna.  

4.1 Fallorganisationen 

4.1.1 Idrottsföreningen och dess organisation 

Den lokala ishockeyföreningens vision är att vara marknadsledande i svensk ishockey från 
ungdomsbredd till seniorelit. Av föreningens stadgar framgår det att det är en ideell förening 
som ska bedriva idrotts- och ungdomsverksamhet. I stadgarna framgår också bl.a. att 
föreningen ska verka för att öka medlemmarnas andliga och fysiska fostran samt främja god 
kamrat- och idrottsanda. Vidare så ska föreningens intressenter bjudas på goda 
underhållningsupplevelser i samband med föreningens matchevenemang. 
 
Idrottsföreningen består av tre sektioner; Elit herr, Elit dam och Ungdom. Det är nära 800 
barn och ungdomar som spelar ishockey säsongen 2011/2012.  
 
Föreningen betonar att det är viktigt att försöka fånga upp alla goda krafter som kan hjälpa till 
i arbetet inom föreningens ungdomsverksamhet.  
 

Det är tufft att bedriva en idrottslig verksamhet i ett allt hårdare ekonomiskt klimat med ständigt 
krympande kommunala budgetramar, men viktigt i ett samhälle där idrotten trots allt har en viktig roll 
att fylla socialt för våra ungdomar. [Föreningen] söker därför olika vägar för att finansiera den 
omfattande verksamheten, vilket innebär en hel del ideellt arbete av ledare, spelare och föräldrar i syfte 
att skapa balans i ekonomin. (Föreningens verksamhetsplan)   

 
I föreningens verksamhetsplan ges exempel på arbetsbeting som arbete i cafeterian, lotteri- 
och programförsäljning vid A-lagsmatcher och bemanning av matchsekretariatet. Förutom att 
föräldrar ska generera intäkter till ungdomarnas lagkassor och föreningens ungdoms-
verksamhet finns vardagen med att köra ungdomarna till och från träningar och matcher.  

4.1.2 Ungdomskommitténs organisation och bemanning 

Ungdomskommittén (UK) har dels en formell organisation med anställd personal, dels en 
informell organisation med ideell arbetskraft. Anställd personal inom UK är bland annat 
verksamhetsansvarig och administratören på kansliet. Ideell arbetskraft är exempelvis 
cupansvarig sedan två år, vilken är en hockeyförälder. Vidare så utgör också alla de föräldrar 
ideell arbetskraft, som utför olika former av arbetsbeting. Föräldrar till barn som ingår i 
föreningens ungdomssektion bidrar med ideellt arbete och stöttar i olika funktionärsarbeten. 
För föräldrar ingår också allt arbete i samband med att arrangera cuper.  
 
På ungdomssektionens hemsida sägs det att verksamhetsansvarig för UK ansvarar för att 
organisera ungdomssektionen efter de beslutade budgetramarna. En av UK:s arbetsuppgifter 
är att driva framtids- och utvecklingsprojekt för ungdomssektionen, vilket framgår av deras 
verksamhetsplan.  
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4.2 Ishockeycuperna 2007-2011  

Föreningen står årligen som värd för tre ishockeycuper; för U10-, U13- och U15-spelare, 
enligt information på deras hemsida. Denna studie omfattar U13 cupen. Det framgår av 
noteringarna från ett föräldramöte att ansvaret för att planera och genomföra en cup ligger på 
föräldrarna till spelarna. I samma dokument står det också att arrangera cuper är ett sätt att 
generera pengar till barnens lagkassor likväl som det ger pengar till UK.  
 
Varje säsong innebär att nya årgångar hockeyspelares föräldrar ska självständigt förbereda, 
genomföra  och  följa  upp  ”sin  cup”.  Detta  verkar  vara  någonting  som  var väl känt bland 
föräldrarna. Uppdraget att arrangera cup kommer ytterst från UK. Det framgick dock av 
intervjuerna med de ansvariga föräldrarna att uppdraget inte gavs direkt från UK utan i/från 
spelargruppens lagledning (figur 5). De intervjuade ansvariga föräldrarna var antingen del av 
lagledningen  eller  en  ”vanlig”  förälder.   
 
 
 Lagledning (huvudtränare,  
 UK assisterande tränare, coach, 
 material, lagledare, kassör,  
 med flera) 
 Ansvarig förälder 
 
 Föräldragrupp 
 
Figur 5. Bakgrund till uppdrag som ansvarig förälder. 

I uppstarten av cuparbetet ingick en överlämning av skriftlig och verbal information till den 
ansvarige föräldern. Detta var ett möte någon gång under hösten, oftast tidiga hösten.  
 
Överlämningen gjordes företrädelsevis av föregående års ansvarige förälder. Det var ett möte 
där överlämningen gjordes mellan föräldrar. Där förra årets förälder förde över lärandet till 
den nya föräldern, som ansvarade för cupen. Efter genomförd cup hade i sin tur den ansvarige 
föräldern följande höst överlämnat skriftlig och verbal information till nästkommande års 
föräldrar. 
 
Av intervjuerna framgick det att UK involverats endast i specifika spörsmål i cuparbetet, samt 
allt som hade med ekonomin att göra. Vad gällde överlämningen hade inte UK varit aktiva 
häri. I en intervju framgick det att cupansvarig från UK varit med, dock medverkade denna 
person inte aktivt i själva mötet, ”Han bara satt med (….)  all information, ja allting kom från 
[NN]”  (F2). ”Han  tankade  inte  av  mig  någon  information,  utan  det  var  det  [åldersgruppen]  
som gjorde (F1). Det var tydligt att UK som organisation inte var delaktiga i att överföra 
lärandet från förra årets arbete med att planera och genomföra cupen till de nya föräldrarna.  
 
Under den tidsperiod denna studie omfattar hade lärandet, år efter år, förts mellan föräldrar. 
De intervjuade föräldrarna och administratören hos UK visade på ett mönster, som inte 
verkade vara en engångsföreteelse.  
 
Överlämning av lärande sammanfattas i figur 6. Figuren visar utsagorna från respektive 
ansvarig förälder, redovisat för det specifika år de var ansvariga för sin cup. Det framgår med 
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tydlighet att lärandet överförs mellan gamla och nya föräldrar. Organisationen är inte aktivt 
delaktiga i att överföra lärandet om att planera och genomföra cuper.  

Överlämning till 

Överlämning till 

Överlämning till 

Överlämning till 

Överlämning till 

Överlämning till 

Cupansvarig från UK deltog ej aktivt i mötet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Överlämning till -93 föräldrar -95 föräldrar -94 föräldrar 

    UK 
Cup 2007 

Överlämning till 

-94 föräldrar -96 föräldrar -95 föräldrar 

    UK 
Cup 2008 

Överlämning till -95 föräldrar -97 föräldrar -96 föräldrar 

    UK 
Cup 2009 

Överlämning till -96 föräldrar -98 föräldrar -97 föräldrar 

    UK 
Cup 2010 

Överlämning till -97 föräldrar -99 föräldrar -98 föräldrar 

    UK 
Cup 2011 

 
 
Figur 6. Överlämning av skriftlig och muntlig information. 

Det fanns olika uppfattningar om överlämningen mellan de ansvariga föräldrarna för -94 och -
95 gruppen, varför en diskrepans kan upplevas i figur 6. Det rådde dock samstämmighet 
mellan administratören på UK och den ansvarige föräldern för -94 gruppen om att 
överföringen gjordes mellan föräldrarna.  
 
De ansvariga föräldrarna vittnade alla om att arbetsmöten oftast skedde i anslutning till 
ishallen. Vad gällde informationsmöten med alla föräldrar, så hade de alltid genomförts i 
någon av föreningens lokaler.  

4.3 Lärandet inför cupen 

Empirin nedan redovisas utifrån tidsperspektivet innan, under och efter cupen. Varje 
tidsperspektiv inleds med resultatet från UK, för att sedan avslutas med resultatet från de 
ansvariga föräldrarna.  
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4.3.1.Erfarenheter – UK 

Det  finns  en  tanke  att  cupansvarig  hos  UK  ska  vara  den  som  startar  upp  ”det  hela”  och  håller  
informationsmöte med den nya cupledningen. ”Han  ska  vara  med  vid  överlämningen  och  
uppstarten [av alla cuper]”  (UK1).  En respondent berättade att det är viktigt att få till en 
överlämning  och  dokumentationen  från  föregående  års  cup,  i  så  god  tid  som  möjligt.  ”Det  är  
en  överlämning  som  kanske  tar  en  timme  och  ett  USB  minne” (UK2). Personen berättade 
vidare han inte är involverad på något sätt i U13-cupen, såtillvida han kontaktas för att ge 
information. Innan cupansvarig utsågs var administratören involverad i uppstarten av cuperna, 
genom att ge information och tips. Numera fungerade denna person lite som en support för 
föräldrar som ringer och frågar, bokar lokaler, samt har hand om inkommande och utgående 
fakturor. Administratören är den person hos UK som är närmast involverad i cuparbetet. I och 
med att UK har en ansvarig för alla cuperna, ansåg en respondent att administratörens 
erfarenhet inte direkt förmedlades  till  föräldragrupperna.  ”Jag sitter ju med mycket erfarenhet 
(…) jättemycket information, som ingen kanske ens vet att jag sitter på” (UK1).  
 
Samtliga respondenter betonade att det var viktigt att föregående års ansvariga förälder är med 
vid uppstartsarbetet av en cup. Denna person överför informationen, utvärderingen från förra 
årets gästande lag och material (USB-minne med mappar, filer och dokument). En respondent 
ansåg att de nya föräldrarna då får veta vad som var mindre bra och vad som var bra förra 
gången, så föräldrarna då kan rätta till det som inte var bra. ”Så  man  tar  hjälp  av  de  
föregående,  tycker  jag  då.  Så  man  får  med  allting”  (UK1). Två av respondenterna tyckte att 
det bör finnas ett begränsat utrymme för egna initiativ och idéer, så inte varje års cup blir 
exakt lika.  
 
En respondent hade erfarenheten att det ofta är tränarna som beslutar om vilka cuper lagen ska 
åka på. Tränare pratar med varandra, man kollar med andra tränare som har äldre spelare, 
vilka cuper de åkt på, vilka de rekommenderar, där de tyckt att det fungerat. ”Det  är  så  bra  
rykte  sprids”  (UK3). Respondenterna från UK nämnde några faktorer (figur 7), vilka gör en 
cup framgångsrik och ger cupen ett bra rykte. 
 
 
 Information 
 Lagvärdar Skyltning 
 
 Framgång 
 Mat Struktur 
 
 Spelschema Jämna matcher 
  
 
Figur 7. Framgångsfaktorer för lyckad cup. (Källa: Respondenterna från UK). 

Två av respondenterna gav sina åsikter om hur engagemang kan skapas. Den ena personen 
ansåg att det fungerar bäst när cupledningen sätter föräldrarna på specifika arbetsgrupper. 
”Det  är  bättre  att  peka  med  hela  handen,  för  alla  ska  hjälpa  till” (UK1). När föräldrarna fått 
sin uppgift, så löser de det. Och det skapar engagemang, menade denne person. Den andra 
personen gav några specifika engagemangsskapande aktiviteter; tydlighet om 
förutsättningarna för cupen respektive information (figur 8). Personen ansåg att föräldrars 
engagemang skapas och vidmakthålls dels genom de människor som väljs som 
huvudansvariga för de olika områdena, dels genom fördelningen av arbetsuppgifter. Denne 
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respondent avslutade med att säga att förutsättningen för allt cuparbete är att ha en 
organisation som man vet är engagerad och drivande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Aktiviteter som skapar engagemang bland föräldrar (Källa: UK2). 

En respondent ansåg att det viktigaste i samband med att arrangera en cup var att det är någon 
som kan organisera en sådan tillställning. En annan respondent tyckte att det var att skapa och 
välja en organisation, bjuda in lag, och att göra detta i god tid. Samtliga respondenter menade 
att det är till stor del samma funktioner som behövs vid varje cup, exempelvis mat, lagvärdar, 
matchsekretariat, osv. Den förstnämnde respondenten kunde inte klaragöra hur ansvarsfrågan 
mellan UK och föräldrarna såg ut. ”Det  ligger  mycket  ansvar på den som tar på sig att 
genomföra cupen, det är helt klart. UK följer ju inte [upp] om  detta” (UK3). 

4.3.2 Erfarenheter – Föräldrar 

De ansvariga föräldrarna var eniga om att överlämningsmötet med förgående års ansvarige 
förälder var viktigt. De hade getts erfarenheter som exempelvis: 
- arbetsgång, 
- tidplan, 
- organisation,  
- roller och arbetsuppgifter som krävs,  
- lärdomar om vad som gick bra och vad som kunde gjorts bättre 
 
Samtliga respondenter berättade att de använt sig av det material de fick och anpassat det efter 
sin grupps målsättning med cupen. En av respondenterna sade att även om själva 
arbetsuppgifterna och funktionerna var desamma så  ”(…)  tänkte jag, så här ska vi inte jobba. 
[NN] satt som en jävla spindel i nätet i allting (….)  och för mig var  det  en  orimlighet” (F1). 
En annan respondent menade att ”Det  var  synd  att  inte  [föreningen] var med vid uppstarten 
och gjorde klart hur de ser på cuper, hur de arbetar inom UK, vem som gör vad, så man vet 
vart  man  ska  vända  sig”  (F3). 
 
Respondenterna tog upp några faktorer som krävdes för att göra en framgångsrik cup. De 
pekade på föräldrars engagemang, lagvärdar, mat och kringaktiviteter, vilka de var ganska 
överens om som viktiga för framgång (tabell 4).  

Man ska en allmän 
information till alla 
föräldrar. 

Det är viktigt med tydlighet 
om förutsättningarna för 
cupen: 
- alla ska ställa upp,  
- ge informationen tidigt 
 

”Man kan nog inte säga att man 
får mer engagerade människor, 
men  man  får  i  alla  fall  folk  dit.” 

”Möjligtvis  kan  [ytterligare  
föräldramöten] skapa 
engagemang, men alla föräldrar 
lever  ju  under  tidspress.” 
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Tabell 4 
Respondenternas åsikter om betydelsefulla faktorer för att göra en cup framgångsrik 
 

Område Framgångsfaktor Respondent 
Vad krävs för göra en 
framgångsrik cup? 

Föräldrars engagemang samtliga 
Lagvärdar F1, F3, F4 
Mat F1, F2, F4 
Kringaktiviteter  F4 

 
Respondenterna listade lite olika egenskaper och erfarenheter, som de ansåg vara viktiga i 
rollen som ansvarig förälder (tabell 5). Struktur, kunna delegera och vara drivande var flera av 
respondenterna eniga kring. Engagemang, gilla ansvar, ha ledaregenskaper och kunna bygga 
organisation uttrycktes bara av enstaka respondenter.  
 
Tabell 5 
Respondenternas åsikter om betydelsefulla egenskaper och erfarenheter i rollen som ansvarig förälder 
 

Område Egenskaper och erfarenheter Respondent 
Vad krävs i rollen som 
ansvarig förälder? 

Struktur, ordning och reda F2, F3 
Engagemang, brinna för det man gör F4 
Gilla ansvar F4 
Ha ledaregenskaper F3 
Kunna delegera F1, F2, F3 
Kunna bygga en organisation F3 
Vara drivande F1, F3, F4 

 
En förälder hävdade att ”Ju  bättre  förberedelser,  ju  bättre  bli  genomförandet” (F4). En annan 
förälder hade uppfattning en att ”Man måste ju tycka  det  är  kul  det  här  med  ungdomsidrott.” 
(F1) 
 
Arbetsgången efter överlämningen från föregående års ansvarige förälder såg lika ut för tre av 
fyra respondenter (figur 9). 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Arbetsgång från överlämningsmötet till föräldramötet. 

Respondent F2 beskrev att på föräldramötet gicks det specifikt igenom vad som förväntades 
av alla grupperna, vilka arbetsuppgifterna var, samt att det sattes mål för gruppen. ”Efter  det  
här så visste [alla] vad  som  gällde  och  vad  förväntningarna  var” (F2). Samtliga respondenter 
berättade att UK inte fanns med, gav information eller stöttade cupledningen på 
föräldramötena.  
 
En respondent sade att de inom cupledningen fördelade ut samtliga arbetsuppgifter på 
föräldrarna. På föräldramötet delgavs föräldrarna de arbetsuppgifterna de tilldelats. De andra 

Bildande av 
cupledning  

Identifiera 
kompetenser 
bland föräldrar 

Val av huvud-
ansvariga 

Samla alla 
föräldrar till 
föräldramöte 

Överlämningsmöte 
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3 respondenterna hade en process där föräldrarna informerats om och fått anmäla intresse för 
de olika arbetsuppgifterna. De föräldrar som inte gjort något val placerades in av 
cupledningen. 
 
Samtliga respondenter berättade att de hade haft huvudansvariga som rapporterade till 
cupledningen, där grupperna jobbade på utan egentlig inblandning av de ansvariga 
föräldrarna. En respondent hade haft ytterligare ett eller två möten med samtliga föräldrar. De 
andra respondenterna lät informationen gå till samtliga föräldrar genom 
huvudgruppansvariga, likväl som huvudansvariga tog information och frågor från föräldrarna 
till cupledningen.  
 
Tydlighet var ett begrepp som respondenterna alla återkom till, satt i lite olika sammanhang 
(tabell 6). Tydlighet utifrån budget och se helheten, varför cup skulle arrangeras, i rollen som 
den ansvarige föräldern, respektive vad som krävs av andra föräldrar.  
 
Tabell 6 
Sammanfattning av respondenternas åsikter om tydlighet, som en viktig faktor i cuparbetet 
 

Respondent Område/Erfarenhet Utsaga 
 

F4 Budget  Kommunicera tydligt en budget med intäkterna och vad som vinsten  
  ska användas till med föräldrarna 
 

F2 Varför cup? Skapar intäkter för föreningens ungdomsverksamhet, att pengar till 
  lagkassan ger barnen möjligheter. ”Jag  kände  inte  att  det  ifrågasattes,  
  inte heller  hörde  jag  några  rykten  eller  att  det  snackades.” 
 

F3 Egenskaper som cup- ”(…)  alltså, åter till tydlighet, jävligt viktigt med tydligheten” 
 general, i cuparbetet,  
 information gentemot    
 UK och till föräldrar   
 

Samtliga  Få föräldrar att förstå varför cupen ska arrangeras, vad det krävs av 
  föräldrarna och att det är ett obligatoriskt arbete. 
 
Samtliga respondenter hade hjälp och stöttning av administratören hos UK. De var överens 
om att allt som hade med kostnader och intäkter att göra gick genom denne person. 
Administratören, med mycket erfarenhet, stöttade respondenterna med kontakter, tips, 
fungerade som ett bollplank, visste vad föräldrar fick  göra  och  inte  göra.  ”Hon är verkligen 
spindeln  som  sitter  inne  med  att  förmedla  olika  saker”  (F4). Tre av respondenter tog upp att 
det är viktigt att ha koll på pengarna, se till att alla transaktioner går genom UK.  
 
Vad gällde engagemang hade respondenterna delvis lite olika syn och la in olika saker i 
begreppet. En respondent sade att ”Man kanske inte alltid får det omedelbara engagemanget. 
Men när frågan väl ställs, föräldrarna får sina arbetsuppgifter, så fanns föräldrarna där och 
ställde  upp” (F1). En annan respondent menade att ”Det är upp till oss själva. Vilket 
engagemang föräldrarna har och vill ge. (….)  få föräldrarna att förstå att det är upp till oss om 
det  ska  bli  en  bra  cup  eller  inte” (F4). Han ansåg att när man brinner för det själv, då smittar 
det av sig, men att det innebär att man måste vara delaktig i allt – man måste vara med lite i 
allting för att smitta av sig hur viktigt det är. Respondent F3 betonade att tydligheten, att ge 
information och vara drivande är viktigt för att bygga och vidmakthålla engagemanget i 
föräldragruppen. Även respondent F2 ansåg att vara tydlig med informationen om vad som 
gäller, att poängtera att arbetet är obligatoriskt, så accepterar föräldrarna läget.  
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Ingen kom och sa att nej, jag tänker inte göra det här. Om det kommit nån, så vet jag inte vad jag skulle 
gjort. Jag kan ju inte beordra arbete. Det är frågan är om ens [föreningen] kan göra det (F2)  

4.4 Lärandet under cupen 

4.4.1 Erfarenheter – UK 

Samtliga respondenter från UK berättade att det finns en del som föräldragruppen och den 
ansvarige föräldern inte får göra under cupen. Föräldrarna får inte arrangera ett eget fik och 
konkurrera med föreningens fik, likväl som kommunens regler inte heller tillåter sådan 
försäljning. Inte heller får cupen ha sponsorer och exponera dem, vilka konkurrerar med 
föreningens huvudsponsorer.  
 
En av respondenterna på UK brukade vara med och titta på matcherna under cuperna ”Och 
konstanterar att allt det här flyter på” (UK1). Ibland gavs lite moralisk stöttning eller ett 
handtag. De andra respondentera från UK var inte delaktiga under själva cupen.  

4.4.2 Erfarenheter – Föräldrar 

Vad gällde synen på sin egen roll ansåg en av respondenterna att ”När cupen väl är igång är 
det [den ansvarige förälderns] jobb att bara gå omkring där, att vara lite spindel, vara som ett 
litet  vägmärke  att  peka  åt  folk  åt  vilket  håll  de  ska  gå”  (F4). En annan respondent betonade att 
alla jobbar för föreningens varumärke, att föräldrarna skulle vara stolta över den fantastiska 
anläggning som finns, att de visade glädje och ödmjukhet gentemot alla.  
 
När det kom till engagemanget upplevde en av respondenterna att engagemanget var stort 
under själva genomförandet av cupen, även om det var en del stress och så. En annan 
respondent menade att i slutet av själva cupen, sista dagen, så sjönk engagemanget när det 
sista slutarbetet skulle göras.  
 

Många tycker att det är klart. Och när det sista slutarbetet ska till. Men det lär man sig också, vilka det 
är som kan göra saker (….)  Men i det stora hela, stort engagemang från föräldrar. Men det är stor 
skillnad på de som gör mycket och de som gör lite. Jag ska inte säga att det är fel heller, men det är väl 
så det blir (F4).  

 
Under en av matcherna sprack plexiglaset, berättade en respondent. Vis av detta ansåg han att 
det bra att ha en beredskap för det oväntade, genom att ha lite luft i matchschemat. Finns 
ingen bufferttid och det händer något oväntat, skulle det kunna påverka matchschemat resten 
av den dagen.  
 
De ansvariga föräldrarnas syn på UK roll under själva cupen var att UK inte involverade sig 
på något sätt.  

4.5 Lärandet efter cupen 

4.5.1 Erfarenheter – UK 

Erfarenheten från en av respondenterna var att föräldrarna som genomför cuperna gör det 
mycket proffsigt.  
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De har koll på allt. Det har aldrig hänt något oförutsett, som varit stort. Jag tror att det beror på att 
föräldragrupperna fått bra information innan, om vad de får och inte får göra, och då flyter ju allt på. 
(UK1).  

 
En annan respondents reflektion var att det var riktigt roligt att arbeta med cuper. ”Tycker  
man det är kul att organisera, att det är kul med struktur, och att få någonting genomfört, så är 
det här det optimala, att jobba mot ett  tydligt  mål.” (UK2). Samma respondent ansåg också att 
efter en bra genomförd cup hade engagemanget ökat bland föräldrarna. 
 
Det material som administratören eventuellt fått av föräldragruppen efter en cup, som 
arbetsmaterial, utvärderingar från gästande lag och annat, hade inte använts av UK. Ingenting 
var sagt att materialet skulle skickas till UK, utan det var upp till varje ansvarig förälder.  
 
En erfarenhet hos en av respondenterna var att det egentligen var samma grundplanering i alla 
cuper. Personen tyckte att man skulle kunna göra en standard projektplanering med vilka 
aktiviteter som behövs vilken vecka, som är ungefär lika för alla cuper. Häri borde ingå ett 
tidigt föräldramöte, med information om cupen, vem som är cupansvarig och att vara tydlig 
med att alla behöver hjälpa till.  
 

Men i den bästa världen ska det finnas en grundmall. Om det är ett intranät eller kodat via en hemsida, 
men då kan man hålla det levande på ett annat sätt än att vi hela tiden ska skicka vidare USB minnen 
(UK2).  
 

Respondenten var av uppfattningen att med en struktur, en tydlig manual om vad som får 
göras, så undviker man också att det tänjs på någon regel.  

4.5.2 Erfarenheter – Föräldrar  

Efter själva cupen hade de ansvariga föräldrarna gjort ytterligare några aktiviteter: 
- Fått in utvärderingar från de gästande lagen.  
- Skickat ut tack till alla föräldrar för deras arbete och engagemang, samt information om 

feedback från gästande lag och vad det ekonomiska resultatet blev. 
- Gjort den ekonomiska redovisning till UK. 
- En respondent hade lämnat allt sitt arbetsmaterial till UK. 
- Överlämnat information och material till nästa års föräldrar (på hösten). 
 
Samtliga respondenter ansåg att det var viktigt att använda sig av det grundmaterial som finns, 
det som överlämnats från föregående års ansvarige förälder. Det ger mycket hjälp och spar 
tid. De var alla medvetna om att det arbete de gjort skulle vidare till nästa års föräldrar. 
 

Det som var jobbigast och som man blev lite skrämd av, är hur mycket pengar det är som man 
rullar.(….)  Den  enda  ekonomi  som  jag  hade  att  gå  på  var  det  som  [NN]  lämnade  till  mig.  (....)  
Riktlinjer,  vad  är  det  för  pengar  vi  talar  om,  vad  ska  vi  hålla  på  med,  och  hur  ska  vi  hålla  på?  (….)  När  
det inte finns några ramar att förhålla sig till blir det ju jag som [ansvarig förälder] som måste ta 
besluten.  Det  är  viktigt  med  tydlighet  om  vad  som  gäller,  viktigt  att  få  ansvargränser  i  olika  frågor  (…)  
vilka ramar man har att hålla sig inom. Jag tycker det är för mycket pengar för att vi ska kunna hålla 
ihop  ungdomsverksamheten.  Jag  tycker  det  är  otäckt.  (….)  Det  är  vad  en  ensamföretagare  omsätter  på  
ett år (F1).  

 
Flera av respondenterna hade velat få information från UK om cupen och cuparbetet, 
framförallt i det inledande skedet. Detta hade besparat dem tid, tid som en av respondenterna 
menade att man som ideellt arbetande föräldrar inte har så mycket av. Avsaknaden av klara 
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riktlinjer från UK (tabell 7), innebar att det tog mycket tid att göra arbetet och många samtal 
att ringa och kolla. ”Men  utan  administratörens  kompetens  och  erfarenhet  skulle  detta  inte  gå”  
(F1).  
 
Tabell 7 
En respondents åsikt om innehåll i riktlinjer (Källa: F1) 
 

Område Frågeställning 
 
Sportsliga 
 
 
Ekonomi 
 
 
Sponsorer 
 

Svårighetsnivån på cupen 
Antal deltagande lag 
Hur höga kan avgifterna vara 
Vilken vinst är det rimligt att sträva efter 
Vilka kostnader har man och vad är rimliga kostnader 
Vad innebär det för cupen att föreningen inte är momsregistrerad 
Hur ser ansvarsfrågan ut för intäkter/kostnader mellan cupen och UK 
Vilka sponsorer får cupen ej använda sig av 
Vad ingår i huvudsponsorns uppdrag 

 
En av respondenterna insåg att han borde planerat in en avslutningsfas, så att cupen kunde 
”stängts”  några  veckor  efter  den  varit.  En  annan  lärdom,  för  en  av  de  andra  respondenterna,  
var att det idrottsliga inte var viktigt för cuparbetet. Han berättade att han känt en oro i början 
av cuparbetet, då han aldrig egentligen varit in i den idrottsliga världen tidigare och inte heller 
kunde någonting om hockey. ”Men  det  blev  lite  wow  sen  efteråt,  det  behövs  ju  inte  alls  detta  
med idrotten. Det som var viktigt var  ju  strukturen  och  att  hålla  tider.” (F2) 
 
Flera  av  respondenterna  jämförde  cuparbetet  med  ”det  civila  arbetslivet”. Att planera och 
genomföra en cup liknades med att driva ett litet företag, med områden som personal, 
organisation, budget och tidplan (tabell 8).  
 
Tabell 8 
Respondenternas jämförelse mellan cuparbete och driva företag (Källa: F1, F3, F4) 
 

Område Skulle innebära att  
Personal identifiera arbetsuppgifter och kompetens 
Organisation sätta en organisation som matchar arbetsuppgiften och kompetensen 
Budget göra en budget och säkerställa ett resultat 
Tidplan upprätta en tidplan och se till att den följs 
 
Ytterligare  jämförelser  mellan  cuparbetet  och  ”det  civila  arbetslivet”  rörde  att en respondent 
lärt sig lite personalansvar, som han uttryckte det. En annan person hade lärt sig hur 
betydelsefullt det var med att kunna skapa engagemang (figur 10).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Respondenternas jämförelse mellan cuparbete och personal/föräldrar (Källa: F2, F4). 

”(…)  kan  man  smitta  av  sig  
av sin entusiasm, 
engagemang och glädje, så 
man  ju  det  tillbaks”.(F4) 

I ett personalansvar ingår 
att kunna peppa, 
informera, att vara tydlig.  

Det är viktigt med att 
entusiasmera föräldrar, 
vilket görs genom 
information och tydlighet. 
 

”Skapa  engagemang  är  
nästan  A  och  O”.  (F2) 
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De ansvariga föräldrarna hade olika uppfattning om hur engagemanget såg ut före, under och 
efter cupen. Vad gällde föräldrars arbetsmängd, så skiljde det sig från förälder till förälder, 
ansåg en av respondenterna. Personen berättade vidare att det finns ju alltid individer som av 
någon anledning som inte vill jobba. De individerna bryr sig inte om press från andra 
föräldrar eller vad omgivningen tycker ändå. En annan respondent menade att de som inte 
gjorde  något,  är  de  som  aldrig  gjort  något  tidigare  heller  och  som  inte  bryr  sig.  ”Det går inte 
att lägga en massa energi på de som inte vill. Det är bättre att lägga på dem som  vill” (F1).  

4.6 Sammanfattning empiri 

Intressant att notera i denna studie är de i många avseenden lika uppfattningarna hos de 
ansvariga föräldrarna. I flera punkter råder också överensstämmelse med respondenterna hos 
UK. Sammanfattningen av empirin gör genom att återanknyta till studiens två första 
frågeställningar – när, var och hur föräldrar lärt sig om att planera och genomföra evenemang 
samt hur lärandet har tagits om hand från år till år.  
 
När det gäller arbetsgången var i princip alla överens; informationen förs från föräldragrupp 
till föräldragrupp. UK var nästan inte alls involverade i denna process. Det innebär att 
lärandet förts mellan föräldrarna och att organisationen inte varit involverad lärandet. Det var 
ingen engångsföreteelse, utan ett tydligt mönster under de år som denna studie omfattade. 
Föräldrar lärde sig dels innan cupen genom överföring från tidigare års föräldrar, dels under 
och efter cupen genom eget arbete. Själva överlämningen skedde under hösten. Det egna 
arbetet, för den ansvarige föräldern och cupledningen, pågick från överlämningen fram tills 
cupen var genomförd och senare formellt stängd. Samt överlämningsmötet för den ansvarige 
föräldern. För övriga föräldrar pågick arbetet från (första) föräldramötet någon gång under 
senhösten till cupen var genomförd. Möten med och bland föräldrar skedde företrädelsevis i 
lokaler i anslutning till ishallen. 
 
Samtliga respondenter betonade att överlämningsmötena, där föregående års ansvarige 
förälder delade med sig av sina erfarenheter, var av största vikt. De ansvariga föräldrarna 
berättade att de fick information om arbetsgång, tidplan, organisation, roller och 
arbetsuppgifter, och tips på förbättringsmöjligheter till deras cup. Några föräldrar fick också 
information om vikten av tydlighet, information och engagemang, för att få med sig ”sina” 
föräldrar i arbetet. Även UK tog upp vikten av information och tydlighet. Både föräldrarna 
och respondenter hos UK tog upp lika framgångsfaktorer för lyckad cup, faktorer vilka var 
läranden de fått från tidigare föräldrar respektive erfarenheter inom UK. 
 
Under själva cupen handlade föräldrars lärande mer om att allt egentligen flöt på, att 
föräldrarna utförde den uppgift som de hade. En förälder nämnde att det var bra med en 
bufferttid för det oväntade. En annan förälder lärde sig att det varierade stort mellan de 
föräldrar som gjort mycket och de som gjort lite. Utsagorna från föräldrar och UK berättade 
att UK i princip inte var involverade under själva genomförandet av cupen.  
 
Efter genomförd cup återstod det för den ansvarige föräldern tillsammans med cupledningen 
att summera, utvärdera och göra den ekonomiska redovisningen till UK. Lärandet kom nästa 
års föräldrar till del vid överlämningsmötet (med nästa föräldragrupp, nästa säsong). UK var 
inte involverade, med undantag av den ekonomiska redovisningen. Med andra ord togs 
föräldrars lärande inte omhand av UK. Eventuellt material från en föräldragrupp efter 
genomförd cup, gjorde UK inget med, förutom att spara det.  
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Flera av de ansvariga föräldrarnas lärande efter cupen handlade om jämförelse mellan 
cuparbetet  och  det  ”det  civila  arbetslivet”.  Liknelser  gjordes  med  att  driva  ett  litet  företag  och  
att man i rollen som den ansvarige föräldern hade personalansvar. En respondent inom UK 
hade noterat, från hans tid som hockeyförälder till att nu ha en roll inom UK, att det 
egentligen var samma grundplanering i alla cuper. De intervjuade föräldrarnas lärdom var att 
det var viktigt att använda sig av det grundmaterial som fanns, likväl som att deras material i 
sin tur utgjorde stafettpinnen till nästa års föräldrar. Flera av de ansvariga föräldrarna 
betonade att de velat ha bättre information från UK. En förälder lärde att de borde ha planerat 
in en avslutningsfas, så att cupen kunnat stängas inom rimlig tid. Några spridda läranden 
handlande om att en ansvarig förälder måste kunna organisera ett sådant evenemang som en 
cup, denna förälder behöver bland annat vara strukturerad, kunna delegera och vara drivande. 
Några av föräldrarna uttryckte tydligt egenskaper och erfarenheter som kan förknippas med 
ledarskap, andra föräldrar uttryckte indirekt samma eller liknande egenskaper och 
erfarenheter. En förälder beskrev sin wow-upplevelse, att hans avsaknad om kunskap om 
idrotten inte alls var viktig för cuparbetet.  
 
Det framgick med all tydlighet att merparten av arbetet för den ansvarige föräldern och 
huvudansvariga låg i förberedelser innan cupen. Under själva cupen arbetade i princip 
samtliga föräldrar med sina respektive arbetsuppgifter. Föräldrars lärande om andra föräldrars 
engagemang innan, under och efter cupen gick isär.  
 
Seden några år tillbaka fanns det en cupansvarig inom UK. Det var otydlighet i vad som 
ingick i uppdraget och hur stor omfattningen var. Vad gällde U13 cupen var cupansvarig inte 
aktivt involverad häri, han hade dock suttit med på ett möte.  
 
Samtliga ansvariga föräldrar var rörande överens om att administratören hos UK hade mycket 
kunskap och erfarenhet. Denne person var till stöd och support under cuparbetet, för den 
ansvarige föräldern, cupledning, huvudansvariga och övriga cuparbetande föräldrar.  
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5. ANALYS  

I kapitel redogörs för analysen och slutsatserna av det empiriska materialet i relation till den 
teoretiska referensramen.  

5.1 4I-processen i denna studie 

I analysen används Crossans, Lanes och Whites (1999) modell, vilken diskuterades i kapitlet 
för den teoretiska referensramen. Som berördes i metodkapitlet används meningskodning för 
analysarbetet. Vissa begrepp hade kodats innan genomgången av det empiriska materialet från 
intervjuerna, andra nyckelord framkom under själva arbetet. I analysen används den modell 
över 4I-processen som tidigare, dock har den nu anpassats efter denna studie (figur 11).  
 
 Individ Grupp med UK (organisation) 
  föräldrar 
 
 Feedback 
 vidarebefordrad feedback 
 Insikt 
 
 Individ Interpretation 
 
 
 
 Grupp med 
 föräldrar Feedback Integrering 
 
 
  
 UK (organisation) 
 Institutionalisering 
 
 återkopplande feedback 
 

Figur 11. Processen över organisatoriskt lärande i denna studie (egen omarbetning utifrån Crossan, Lane & 
White, 1999). 

5.2 Förekomster av insikter 

Crossan, Lane och White (1999) skriver att centralt för delprocessen insikt är individers 
personliga erfarenheter och föreställningar, samt de metaforer som hjälper individen att tolka 
sin insikt och kommunicera den till andra.  
 
En respondent hos UK hade lärt att det egentligen var samma grundplanering i alla 
evenemang och såg möjligheten till en utgångsmall lika för alla evenemang. En annan hade 
lärt dennes erfarenheter av evenemang och evenemangsarbete inte använts i den omfattning 
som vore möjligt. Deras utsagor visar på insikt, de kan sägas ha uppfattat vissa mönster och 
utvecklat vissa bilder om möjligheterna. Jag menar, på lika sätt som Crossan et al (1999), att 
deras erfarenheter från och föreställning om evenemangsarbete är inte en insikt hos UK som 
organisation, utan är respondenternas individuella insikter.  
 
De ansvariga föräldrarnas utsagor vittnade om att de tillägnat sig kunskaper och erfarenheter 
av varierande slag. En respondent berättade om att hans personliga egenskaper, att vara 
strukturerad och hålla tider, hade varit viktiga i hans roll som ansvarig förälder. Hans brist på 

Interpretation 

Integrering 
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sportlig erfarenhet var utan betydelse. För att återanknyta till Crossan, Lane och White 
(1999), så visar denne respondents insikt genom att han börjar förstå värdet på hans unika, 
personliga erfarenheter som han besatt. Utifrån identifikationen av dessa erfarenheter, kunde 
respondenten se vissa mönster och utveckla bilder om möjligheterna, det vill säga hans 
kognitiva karta förändrades utifrån gjorda insikter. Det denne person sa om sina personliga 
egenskaper, överensstämmer med också med Egidius (2009) tankar om att individers tysta 
och dolda kunskap påverkar individers sätt att tänka och resonera vid ställningstaganden och 
problemlösning. Föräldrarna berättade alla om betydelsen av överlämningsmötet, där de gavs 
en föreställning om evenemanget och evenemangsarbetet. Därefter, tillsammans med några 
andra i en liten grupp, skapade de sig en bild om hur just deras evenemang skulle planeras och 
genomföras. Föräldrarnas gemensamt skapade föreställning om det som skulle komma, ligger 
nära det som Höglund et al (1999) skriver om att kommunicera sin tolkning med andra och 
därigenom skapa, uttryckt med ord från Crossan, Lane och White (1999), en metafor. 
Kommunikationen av metaforer är början på nästa delprocess, interpretation. 
 
Respondenternas utsagor visade på att det fanns förekomst av insikt. Materialet tolkades som 
att insikt var något som till stor del var intuitivt hos dem, där deras tidigare personliga 
erfarenheter och kunskaper också bidrog. Alla respondenterna, i varierande grad, berättade 
om sin vision om hur ett framgångsrikt evenemang skulle se ut. Visionen hade hjälpt 
föräldrarna att tolka sin insikt och den var till hjälp vid kommunikationen med andra 
föräldrar. Senare kom den att utgöra grunden till den gemensamma föreställningen hos 
föräldragruppen (vilket visar på att det finns en interpreterande process – nästa delprocess).  

5.3 Förekomsten av interpretationsprocesser 

Crossan, Lane och White (1999) beskriver att interpretation handlar om att utifrån sin 
kognitiva karta förklara för sig själv eller till andra med ord och handlingar, samt att 
tillsammans med andra utveckla en gemensam förståelse.  
 
Respondenterna inom UK berättade om betydelsen om att ta tillvara föregående års 
kunskaper, för att få med allting och att rätta till det som inte var bra året innan. Utsagorna 
visade dock att UK inte själva deltog i denna process. Det rådde i princip ingen dialog mellan 
UK och de ansvariga föräldrarna avseende att tillsammans ta tillvara kunskaper. Egidius 
(2009) och Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidsson (2011) påpekar att kommunikation är 
viktigt i denna delprocess. Avsaknaden av kommunikation innebär att föräldrarnas förståelse 
och kognitiva kartor inte tas om hand av UK, då man inte pratar, agerar tillsammans och 
skapar förutsättningar för att utveckla gemensam förståelse.  
 
De intervjuade föräldrarna berättade om arbetesgången från överlämningsmötet till 
föräldramötet med alla föräldrar. Utsagorna vittnade om hur de ansvariga föräldrarna utifrån 
sin insikt hade delat med sig av sin förståelse, sina tankar och idéer med de andra de bildat 
arbetsgrupp med. Förfarandet följer 4I-processen, att interpretation startar med utvecklingen 
av individens intuitiva avsikter, till att tillsammans med andra förklara dessa avsikter. I 
arbetsgruppen hade de diskuterat, reflekterat och utvecklat hur det skulle se ut i deras 
evenemang, vilken ambitionsnivå de skulle ha, hur de skulle kunna skapa intäkter, och så 
vidare. Språket var centralt i processen för att utveckla individernas kognitiva kartor i 
gruppen, vilket också Crossan, Lane och White (1999) betonar. Språket bidrog även till att 
börja utveckla en gemensam förståelse (arbetsgruppen, likväl som i ett senare steg hela 
föräldragruppen). De diskuterade arbetsgången, hur övriga föräldrar skulle engageras, behovet 
att identifiera andra föräldrars förmågor, hur sätta organisationen, etc. Från vaga individuella 
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insikter utvecklades någonting som möjliggjorde en djupare mening för alla. De utvecklade en 
ny och gemensam bild över verkligheten, för att låna uttryck från Crossan, Lane och White 
(1999), en gemensam förståelse. Arbetssättet som sådant följer det som Crossan, Lane och 
White (1999), Haslebo (1998), Höglund et al (2009) och Probst & Büchel (1997) beskriver 
om individers lärande som övergår till lärande i grupp. Att tolkningen och förståelsen har 
förflyttat sig från individen över till gruppen, där gruppens gemensamma bild har resulterat i 
nytt handlande i gruppen. Gruppen är nu på väg över till nästa delprocess; integrering. 
 
Respondenternas utsagor visade att det fanns en interpreterande process mellan föräldrarna 
och mellan personerna inom UK. Men det tycks som att denna process haltar mellan föräldrar 
och UK. Personerna hos UK berättade om betydelsen ta tillvara föräldrars kunskaper, men de 
involverade sig inte strukturerat och aktivt i detta arbete. De intervjuade föräldrarna visade på 
en arbetsgång hur deras individuella visioner utvecklades genom samtal och dialog med 
andra. Från att vara individuella kognitiva kartor så utvecklades de (och förhandlades) till en 
gemensam förståelse och kognitiv karta för föräldragruppen. Det vill säga en gemensam 
version för hur de skulle planera och genomföra ett framgångsrikt evenemang. 

5.4 Förekomst av integrering 

Crossan, Lane och White (1999) förklarar att inom integrering utvecklar individerna 
gemensamma föreställningar, ömsesidigt anpassar sitt handlande, likväl som att återkommet, 
koordinerade handlingar integreras i rutiner och strategier för gruppen.  
 
Utsagorna från UK, med stöd från de ansvariga föräldrarna, beskrev ett rutiniserat arbetssätt 
mellan administratören och föräldrarna rörande de ekonomiska transaktionerna, då det var lika 
från år till år. (Det framgick inte när arbetssättet blev rutiniserat.) UK och de ansvariga 
föräldrarna berättade om årliga överlämningar av kunskaper, som i princip bara gjordes mellan 
föräldrarna. Utifrån utsagorna kan föräldrarnas arbete inte anses ha integrerats i organisationen 
hos UK. Även om grundplaneringen i mångt och mycket är lika, som de intervjuade föräldrarna 
påstod, så hade de ändå eftersökt information, riktlinjer, regler, etc., från UK, vilket tolkas som 
en låg grad av integrering och en stor önskan av att hitta förenklade sätt att arbeta.  
 
Handlingarna mellan föräldrarna, de årliga överlämningarna, kan dock sägas blivit 
återkommande koordinerade mellan föräldrar. Arbetssättet i föräldragrupperna 
överensstämmer med vad Crossan, Lane och White (1999) skriver om integrering. Att 
integrering anses råda när nya kunskaper integreras i rutiner och strategier för gruppen. 
Föräldrarna har  integrerat  arbetssätt  och  material  i  deras  ”dagliga  arbete”, som exempelvis 
grundplanering och cuporganisation. De ansvariga föräldrarna visade på handlingar som 
samordnats, strategier som utvecklats, arbetsuppgifter och roller som mer formaliserats och 
rutiner som utvecklats ur det årligen återkommande evenemangsarbetet. Föräldrarna hade sett 
till att rutinerna fortsatte att genomföras och att organisationen producerade och presterade 
varje år, genom det muntliga och skriftliga materialet vid överlämningarna. Detta är ett 
exempel på det Crossan, Lane och White (1999) menar med att en grupps arbete kan sprida 
sig till andra grupper och individer. På så sätt har lärandet från föräldrarna integrerats i, det 
som Crossan, Lane och White (1999) benämner interaktiva system.  
 
Ständigt närvarande i interaktioner och arbete är dialog och språk, enligt Crossan, Lane och 
White (1999). Inte minst är dialog och språk viktigt för att utveckla en gemensam förståelse. 
Som exempelvis för föräldrarna att förstå de olika arbetsuppgifterna, deras specifika roll, 
integrera idéer, samordna olika handlingar, samt att ge och ta i diskussionerna med andra 
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föräldrar. Empirin pekade på att föräldrarna, med stöd i cupledningens vision, hade skapat en 
gemensam föreställning och intention om evenemanget. Hos ideellt arbetande föräldrar, som 
sammanförs för att gemensamt lösa en uppgift, kanske det i än högre grad ställs krav på att 
utveckla en gemensam föreställning och ömsesidigt anpassa sitt handlande. Det verkade som 
att föräldrarna hade lyckats med att skapa och utveckla en gemensam förståelse, att integrera 
den kognitiva kartan i gruppen, i och med att evenemangen ansågs som framgångsrika av 
respondenterna. Det ska dock påpekas att trots gemensam kommunikation och att föräldrar 
ömsesidig anpassar sig till varandra, så gavs exempel på föräldrar som  ”stod  utanför”, som 
inte engagerade sig i evenemangsarbetet. En av respondenterna berättade om sin erfarenhet, 
den insikt som han gjort, samt hur han beslutat sig för att bemöta problemet (att inte lägga tid 
på de föräldrar som inte vill). Respondentens agerande är ett exempel på det som Crossan, 
Lane och White (1999) menar med att återberättande av händelser kan ge rikare förståelse av 
ett fenomen och ny approach till problemlösning. Ibland går det inte, trots språk och dialog, 
att  ”förhandla”  de  enskilda kognitiva kartorna, för att integrera i en gemensam kognitiv karta  
 
Det fanns en integrerande process mellan föräldrarna, där föräldrar genom språk och dialog 
visade på hur de utvecklat en gemensam föreställning och ömsesidigt anpassat handlingarna 
till varandra. Föräldrars lärande hade integrerats i rutiner och strategier om hur planera och 
genomföra ett evenemang. Dock rådde mycket svag integration mellan föräldrar och UK.  

5.5 Förekomst av institutionalisering 

Institutionalisering är det lärande som gjorts av individer och grupper och som har integrerats 
i organisationen genom att lärandet har formaliserats och legitimerats, det vill säga 
rutiniserade handlingsmönster har etablerats (Crossan et al, 1999).  
 
Vid första anblicken fanns exempel på institutionalisering, där kunskapen blivit organisatorisk 
lärande. Det var själva mötet med överlämningen respektive det rutiniserade systemet kring 
arbetet med de ekonomiska transaktionerna. Överlämningsmötet visade det sig vara ett möte 
mellan föräldrar, utan involvering av UK. Det empiriska materialet därefter uppvisade istället 
att det inte fanns förekomst av institutionalisering. Det rådde diskrepans mellan UK och de 
ansvariga föräldrarna avseende vad som får göras under själva evenemanget. Det lärande som 
gjorts hos föräldrar och föräldragrupper efter genomfört evenemang togs inte omhand av UK. 
Det i vissa punkter standardiserade arbetssätt som föräldragrupperna hade utvecklat och 
använt sig av hade inte integrerats hos UK. Detta är några exempel ur empirin som visar på att 
de intervjuade föräldrarnas och föräldragruppers lärande inte togs tillvara.  
 
Sammantaget visade det sig att UK som organisation var i mycket ringa omfattning 
involverade i själva evenemangsarbetet och att ta tillvara lärandet från detta arbete. Det 
innebär att individers och gruppers kunskaper inte omsatts till rutiner, regler och procedurer i 
organisationen. Lärandet hade inte systematiskt nyttjats av UK, inte heller bidragit till att göra 
verksamheten mer effektiv. Individers och gruppers lärande hade inte omvandlats till 
rutiniserade handlingsmönster i organisationen, som Crossan, Lane och White (1999) 
uttrycker det. Inget av det lärda hade lagrats eller replikerats i den studerade organisationen, 
vilket görs i en organisatoriskt lärande organisation enligt Crossan, Lane och White (1999) 
och Probst & Büchel (1997). Trots årligen återkommande grundmaterial, har det inte i 
organisationen skapats en gemensam referensram eller överenskommelse om verkligheten, för 
att använda ord från Probst & Büchel (1997). Då de ansvariga föräldrarna efterfrågade 
information, tydlighet och riktlinjer, innebär det att det finns behov av att formalisera och 
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legitimera det som årligen kommit genom tidigare nivåer och processer. Nya erfarenheter och 
kunskaper skulle kunna byggas in och bli en del av organisationens nya tillvägagångssätt. 

5.6 Sammanfattning av förekomst av 4I-processerna 

Hos den studerade organisationen återfanns två eller snävt räknat tre delprocesser. Det fanns 
förekomst av insikt, vilken är en unik individuell process. Utan insikt skulle själva arbetet 
med evenemang aldrig komma längre än till tanken. Det fanns en interpreterande process hos 
föräldrar och inom UK. Dock haltade den mellan föräldrarna och UK. Föräldragrupperna 
respektive UK (som grupp av personer) omsatte sina insikter, där idéer blev till gemensam 
kognitiv karta (på var sitt håll). Föräldrar, genom diskussioner med varandra, skapade en 
vision av det evenemang som skulle genomföras och hur vägen dit borde vara. Det fanns även 
en integrerande process hos föräldrarna, genom de aktiviteter de gjorde tillsammans i 
gruppen, ömsesidigt anpassande till varandra, samt att läranden hade omformats till rutiner 
och strategier för grupperna. Dock uteblev integrationen mellan föräldrarna och UK. 
Slutligen, det fanns inte förekomst av institutionalisering inom den studerade organisationen. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det fanns förekomst av insikt och interpretation. Vad gällde 
integrering så begränsades den till föräldragruppen. Det förekom ingen institutionalisering av 
det lärande som individer och grupper gjort.   

5.7 Formellt och informellt lärande 

I empirin redovisades hur överföring av information och arbetsmaterial huvudsakligen gjorts 
från föräldragrupp till föräldragrupp (figur 6). Intervjuerna pekade på något som verkade vara 
ett mönster. För evenemangen mellan år 2007 och 2011 hade lärandet förts mellan 
föräldrarna, där organisationen inte varit aktivt delaktiga. Detta var verkligheten. Dock 
vittnade utsagorna från UK om att i den  ideala  ”modellen”  var  UK  med  och  startade upp varje 
nytt evenemang, genom cupansvarig. Vilket inte var omsatt i praktiken. 
 
För att återanknyta till Ellström (2004), så skriver han att lärande kan ske formellt och 
medvetet likväl som informellt och omedvetet. En formell väg till föräldrars lärande om att 
planera och genomföra evenemang hade varit att organisationen förde över kunskaper, som 
information och arbetsmaterial, till föräldrarna. Organisationen hade då haft möjlighet att 
planera och strukturera denna överföring, med syfte att ge föräldrarna det lärande de behöver 
om att planera och genomföra evenemang. I verkligheten fördes informationen företrädelsevis 
mellan föräldrar och föräldrar, vilket innebar att lärandet mer kunde betraktas som informellt 
och omdevetet, för att än en gång använda Ellströms (2004) ord. Det formella och informella 
lärandet åskådliggörs i figur 12.  
 
 
 UK 
 Formellt lärande 
 
 Föräldrar, Informellt lärande Föräldrar, 
 som har planerat som ska planera  
 och genomfört  och genomföra 
 ett evenemang ett evenemang 
 
 Tänkt/möjligt utfall 
 Verkligt utfall  
 
Figur 12. Flöde av information till och från respektive föräldragrupp. 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER  

Här följer sammanfattning av resultaten, liksom diskussion och värdering av dessa. Vidare 
följer en kritisk reflektion över den genomförda studien och dess tillvägagångssätt. Kapitel 
avslutas med slutsatser, praktiska implikationer samt förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Sammanfattning av resultaten (empiri och analys) 

Det är nu dags att återanknyta resultaten med frågeställningarna i denna studie. Den första 
frågan handlade om när, var och hur föräldrar lär sig det som krävs för att planera och 
genomföra evenemang. Resultaten visade att föräldrar dels lärde sig genom kunskaper från 
andra föräldrar. Dels lärde sig föräldrar genom de aktiviteter och handlingar de var 
involverade i och genomförde, det vill säga deras egna ideella arbete med att planera och 
genomföra evenemanget. Föräldrarna möttes huvudsakligen i arbetsmöten och på 
föräldramöte i föreningens lokaler.  
 
Studien visar att kunskapsöverföringen byggde på höstlig en överlämning med förra årets 
ansvarige förälder, där denne gav sina kunskaper, samt material. I mångt och mycket var 
grundmaterialet lika från år till år. UK var inte aktiva vid överlämningar mellan föräldrar, inte 
heller fanns det något formaliserat lärande genom UK. Involveringen av UK, i arbetet med att 
planera och genomföra evenemang, begränsades till några få specifika områden. 
Sammanfattningsvis visar studien att föräldrar lärde från andra föräldrar samt från eget arbete. 
 
Den andra frågeställningen fångade hur lärandet togs omhand från år till år av föräldrar och 
föreningen. Det visade sig att kunskaperna om evenemangsarbete hos individer och 
föräldragrupper inte direkt togs hand om i organisationen. Ingen överlämning gjordes från 
föräldrar till UK. Inter heller var UK aktivt delaktiga vid uppstarten av nytt evenemang. Det 
material som föräldrarna arbetat fram innan, under och efter själva evenemanget lagrades 
nästan uteslutande hos föräldrarna. Avsaknaden av utbyte mellan föräldrar och organisationen 
innebar för organisationen en frånvaro av strukturerad utveckling över tid och förfining av de 
kunskaper som skapats genom åren. De ansvariga föräldrarna och övriga föräldrar hade, i 
varierande omfattning, anpassat arbetsmaterialet. Det vill säga det arbetsmaterial de mottog 
vid överlämningsmötet och som de sedan haft med under deras arbete med just deras 
evenemang. Detta kan betraktas som utveckling, eller kanske bättre uttryckt en förfining av 
arbetet som gjorts i gruppen. Sammanfattningsvis kan det sägas att lärandet inte togs omhand 
inom organisationen, utan hos föräldrarna (hos individer och hos grupper av föräldrar).  
 
Den tredje, och sista, frågeställningen omfattade hur processen för överföring av kunskaper 
mellan föräldrar och förening kunde förbättras. I det empiriska materialet framgick att UK ska 
ge tydliga riktlinjer, information och förväntningar på vad evenemangsarbetet innebär. UK 
ska också vara aktiva och driva överlämningsmötet med förra årets ansvarige förälder. 
Empirin visade vidare på att det borde finnas en gemensam webb plats istället papper och 
USB minnen varje år. Slutligen, att UK har en enorm kunskapsbank hos administratören hos 
UK, vilken skulle kunna struktureras bättre, komma fler till gagn och göra evenemangsarbetet 
mer effektivt. (Resultatet i sin helhet, med samtliga förbättringspunkter, kommer att redovisas 
separat till föreningen.)  
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6.2 Resultatdiskussion 

Syftet för denna studie var att beskriva och analysera överföring och utveckling av kunskap 
och erfarenhet mellan olika föräldrar i ett föreningssammanhang om att planera och 
genomföra evenemang. Studien har visat på att föräldrar lär sig att planera och genomföra 
evenemang genom kunskaper från föregående års föräldrar, samt genom det egna lärandet 
som sker under arbetet innan, under och efter evenemanget. Föräldrarna har tillägnat sig 
lärande som individer och i grupp. Utsagorna från de ansvariga föräldrarna, om hur de tänkte, 
handlade och själva arbetsgången, pekade på insikter, hur de sökte förståelse, samt 
tillsammans med andra satte  ”spelplanen”. Det empiriska materialet har visat på att föräldrars 
lärande har bestått av insikt om att arbeta med tydlighet, struktur och information. Och där 
tolkning gjordes att de intervjuade föräldrarnas tidigare kunskaper och erfarenheter hade varit 
viktiga för dem i deras arbete med att planera och genomföra evenemangen. Det framgick att 
kommunikationen mellan  föräldrar,  från  år  till  år  respektive  inom  ”årets  föräldrar”  hade 
interpreterats till att gemensamt skapa en förståelse för hur evenemanget skulle utformas och 
genomföras. Empirin visade också på att det mellan föräldrarna och de olika åren, hade 
integrerats rutiner och strategier. Det framgick dock av respondenterna att UK inte var 
integrerade i detta arbete, med undantag av de ekonomiska trasaktionerna. Inget av det 
lärande från föräldrar och föräldragrupper hade fångats upp och transformerats till ett lärande 
inom UK. För att återanknyta till 4I-modellen (Crossan et al, 1999), visar studien på 
förekomst av insikt, interpretation och integrering, dock inte institutionalisering.  
 
Jag uppfattar modellen av Crossan, Lane och White (1999) som allmän och översiktig, som 
kan appliceras i många olika sammanhang. Med hjälp av modellen kunde föräldrars lärande i 
ett föreningssammanhang åskådliggöras på ett enkelt sätt. Det vill säga föräldrars lärande som 
enskild individ, i föräldragrupp respektive som del av föreningen, vilket motsvarar de tre 
lärandenivåerna i 4I-processen. Även fann jag en logik i följden av delprocesserna och hur 
lärandet kopplades ihop med hjälp av dessa processer. Detta visades i empirin genom att de 
intervjuade  föräldrarna  ”processat”  cuparbetet  från  första  informationen  till  att  ha  genomfört  
en framgångsrik cup. Ingen av dessa föräldrar hade ju som profession eller egentligt intresse 
att arrangera evenemang. Dock är förflyttningarna mellan de olika delprocesserna i denna 
studie är otydliga. Minst otydlighet återfinns inom delprocessen integrering och 
institutionalisering, då det här går att peka på direkta implikationer i föräldrars ideella arbete. 
Handlingar och rutiner som överlämningsmötet mellan föräldrarna respektive arbetet med de 
ekonomiska transaktionerna. Förflyttningen mellan intuition och interpretation är svår, 
upplever jag. Kan det verkligen sägas allt lärande börjar med intuition?, det vill säga 
omedvetet lärande, som Crossan, Lane och White (1999) anser. Eller kan individuellt lärande 
även starta som ett medvetet lärande? Jag tror att en individ som tar tag i en ny uppgift intar 
en attityd att uppgiften ska lösas. Hur medveten individen är om lärandet skiljer från individ 
till individ och från uppgift till uppgift. Dock tror jag att individen intar en attityd om att vara 
med (på något sätt), för många individer skulle det också innebära att vara uppmärksam. Är 
det då en omedveten eller medveten handling? En annan fundering kring kretsar kring 
förflyttningen mellan interpretation och integrering. Crossan, Lane och White (1999) skriver 
om att språk och dialog är centralt inom delprocessen interpretation. Jag finner dock att språk 
och dialog är avhängigt en, som jag kallar, hög medvetenhet, observerande, och närvaro i 
diskussionen. Huruvida om diskussion skulle vara en egen delprocess eller inte låter jag förbli 
osagt, dock anser jag att diskussion är ett oerhört viktigt element i lärandet.  
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Det är rimligt med, i denna studie, processer som uppvisar förekomst av insikt, interpretation 
och även integrering. Föräldrar, som har i uppdrag från föreningen att planera och genomföra 
evenemanget, gör det ideella arbetet då det är till gagn för deras barn. Både Eliasson (2009) 
och föreningens verksamhetsplan tar upp att föräldrars insatser är nödvändiga för att 
idrottsverksamheterna ska kunna fungera. Precis som i arbetet av Eliasson (2009) och Karp 
(2000) visar föräldrarnas utsagor i denna studie att föräldrarna har en positiv grundinställning 
till barnens ishockey, i och med att föräldrarna i så stor omfattning ställer upp på det ideella 
arbetet. Men det är sannolikt så att merparten av de ideellt arbetande föräldrarna har en 
drivkraft att göra arbetet så effektivt som möjligt. De flesta av oss människor har begränsad 
tid till förfogande, sett till allt annat som ska göras/man vill göra, och därför finns det en logik 
i att finna effektivitet. Det är därför rimligt att föräldrar genom insikt ser att det inte är en ”one  
man  show”,  utan  att evenemanget är ett arbete för en grupp där olika föräldrar gör sina bidrag. 
Tillsammans i en grupp kan behov förstås och en gemensam plan skapas, som sedan gruppen 
ömsesidigt förhåller sig till. Då evenemanget är kontinuerligt återkommande, samt att det 
finns föräldrar med äldre hockeyspelande barn, har det funnits förutsättningar för många 
handlingar att integreras i rutiner och strategier. Vilket underlättar för de föräldrar som 
kommer nästa år. Förfarande som detta skapar förutsättningar för en någorlunda effektiv 
arbetsgång. 
 
Som tidigare redogjorts så finns det inte förekomst av institutionalisering. Organisationen har 
inte införlivat det lärande som föräldrar och föräldragrupper gjort i rutiner, system och 
procedurer. Organisationen var bara i ringa omfattning involverad i arbetet innan, under och 
efter evenemanget. Hellström (2004) lyfter fram flera betydelsefulla faktorer vid 
arrangerandet av ett idrottsevenemang. Studien har visat på att flertal av dessa faktorer finns 
med i föräldrars arbete, i varierande grad, men att föreningen som arrangör inte är den part 
som tar det övergripande ansvaret. Exempelvis var det föräldrarna som planerade de olika 
arbetsfaserna (arbetet innan, under och efter evenemanget), försökte göra utvärdering efter 
genomfört evenemang, arbetade med budget och ekonomisk uppföljning, skapade 
organisationer med olika roller och arbetsuppgifter, identifierade föräldrars förmågor, samt 
lade grund till förståelse och engagemang (genom föräldramöten). Empirin visade på att de 
ansvariga föräldrarna inte lade specifik vikt på lagar och krav, de följde i mångt och mycket 
det lärande (och brist på lärande) som gjorts tidigare. En ansvarig förälder berättade om att 
han specifik hade frågat UK om det ekonomiska ansvaret, men att han inte fått något 
klarläggande.  
 
När organisationen inte efterfrågar, inte är delaktig i, och inte tar tillvara det lärande som 
gjorts av individer och grupper, så finns ingen möjlighet till institutionalisering. 
Organisationen går miste om möjligheten till lärande, liksom att säkerställa att det ideella 
arbetet görs i linje med föreningens varumärke och de av föreningen fastställda 
förutsättningarna. Hellström (2004) skriver att det är viktigt att säkerställa att arrangören av 
ett arrangemang säkerställer att det finns kompetens inom områdena sport, projekt och 
evenemang. Även om det är föräldrarna som utför majoriteten av allt evenemangsarbete, är 
det trots allt föreningen som är uppdragsgivaren och arragören. Föreningen i denna studie har 
inte gjort något för att säkerställa att föräldrarna haft tillräcklig kunskap för att planera och 
genomföra evenemanget. Det är upp till föräldrarna att själva ”välja”  organisation,  hur  
arbetsuppgifter och ansvar ska fördelas. Dock kan föreningen sägas ha lyckats med, som 
Hellström (2004) tar upp, att utnyttja den starka drivkraft som de frivilliga besitter, det vill 
säga föräldrarna.  
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Denna studie visar på att det inte skett något formellt lärande i egentlig mening inom 
organisationen, utan att arbetet med att planera och genomföra evenemang baserats på ett 
informellt lärande. Ellström (2004) menar att lärande sker både formellt och medvetet likväl 
som informellt och omedvetet. Empirin har visat att det går att planera och genomföra 
framgångsrika evenemang, där lärandet företrädelsevis byggts på föräldrars informella 
lärande. Föräldrar kan sägas själva ha valt, omdevetet eller medvetet, om, och i så fall hur, de 
ville utveckla det lärda vidare, alltså kunskaperna. Föräldrarna har kunnat arbeta i linje med 
de erfarenheter, kunskaper och material som framkom vid överlämningsmötet eller de har 
kunnat utveckla och förfina det lärda ytterligare. Organisationens räddningsplanka, för att låna 
uttryck från Rehns (1999) avhandling, är det oavsiktliga lärandet. Det oavsiktliga lärandet 
som skapas genom påtvingade situationer med arbetsbeting, föräldrars acceptans och vilja att 
hjälpa föreningen, och därigenom också skapa bättre förutsättningar för sina ishockeyspelande 
barn.  
 
Empirin i denna studie skiljer sig något från det Eliasson (2009) påvisat, att föräldrars ideella 
arbeten betraktas som normalt och att föräldrar förväntas göra och gör det ideella arbetet. De 
intervjuade föräldrarna vittnade om att det fanns föräldrar som inte gjorde sina uppgifter, att 
det fanns föräldrar som valde att stå utanför det ideella arbetet. Dock framgick det inte hur 
föräldrar ”avsade sig” arbetet, om det var tydligt och officiellt eller om det mer handlade om 
att smita ifrån arbetsbetinget. Respondenterna menade att de flesta föräldrar gjorde de 
arbetsuppgifter som de blev ålagda. Om detta baseras utifrån att det skapas press på 
föräldrarna, vilket Eliasson (2009) och Karp (2000) tar upp, eller om det finns andra skäl, har 
inte studerats i detta arbete.  
 
Att planera och genomföra ett evenemang kan betraktas som ett projekt. Ett projekt med 
ganska väl definierad start-och sluttidpunkt, om man betraktar överlämningsmötet med 
föregående års ansvarige förälder som start- och själva genomförandet som sluttidpunkten. 
Definitionen som sådan överensstämmer då med Söderlunds (2005) och Hellströms (2004) 
uppfattning att projekt är väl avgränsade. Det har dock framkommit att själva 
avslutningsfasen av evenemangsarbetet, det vill säga efterarbetet efter evenemanget är 
genomförd, tog olika lång tid. Denna bild från respondenterna visar på det Blomberg (2003) 
påstår, att projekt har en historia och hänger ihop med människor och därmed inte så enkelt 
kan avgränsas i tiden. Ytterligare kännetecknande för evenemangen var att de drevs av en ny 
grupp människor varje år, varje evenemang hade sin budget med intäkter och kostnader, samt 
nya mål ställdes upp (även om flera delmål var lika) av respektive föräldragrupp. Vidare så 
skapade varje ansvarig förälder/cupledning en plan, vilket kommunicerades med samtliga 
föräldrar och som sedan låg till grund för allt arbete för att planera och genomföra 
evenemanget. Detta liknar mycket det som Hellström (2004) kallar för projektplan.  

6.4 Kritisk reflektion 

Min bakgrund gav mig både access till den sociala miljön för frågeställningen, likväl som till 
studieobjektet. Den access som jag hade, begränsades inte till viss period, utan jag hade fritt 
tillträde under hela perioden för studiens genomförande. Min bakgrund gav mig sannolikt 
också större möjlighet att genomföra intervjuer, då jag befann mig inom hockeyns värld. Min 
förförståelse innebar en kunskap, som skapade ett fokus och flyt under intervjuerna, utan att 
lägga  tid  på  frågor  om  grundläggande  aspekter  inom  ”arbetsområdet”.  Min  förförståelse 
innebar dock även en svårighet för mig; att förhålla mig neutral till och att arbeta med ett 
öppet sinne genom hela studien. Att exempelvis inte ta respondenternas svar som självklara 
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eller underförstådda eller att låta min förförståelse påverka redovisningen av empirin och 
analysarbetet.  
 
I det empiriska materialet framgår det tydligt att respondenterna inte var så informativa om 
vad som hänt under själva evenemanget. Att respondenter inte har någon eller ringa 
uppfattning i de olika frågorna, handlade mer om att merparten av arbetet fokuserades på 
planeringen av evenemanget. Själva genomförandet handlade om en kort tidsperiod, där det 
egentligen inte skulle uppstå några avvikelser. Det rådde även brist i det empiriska materialet, 
från UK, efter genomfört evenemang. Detta visade på den diskrepans, enligt min tolkning, 
mellan UK och de ansvariga föräldrarna om att ta tillvara på de erfarenheter och lärdomar 
som görs, att ta hand om dem, och likaså att utveckla lärdomarna vidare till nästa evenemang 
igen. Så avsaknad av empiri betraktas här som en viktig del av resultatet.  
 
En begränsning som konkretiserades under arbetets gång var att jag inte fördjupade mig i 
respondenternas utsagor om ledaregenskaper, egenskaper och erfarenheter som var viktiga i 
rollen som ansvarig förälder. Den generalla tolkning som gjordes var att respondenterna hade 
tagit till sig erfarenheterna från vad som krävdes av dem i rollen som ansvarig förälder och att 
de fått en insikt om att det krävs ledaregenskaper för denna roll. I och med att ledarskap inte 
ingick i själva syftet eller i frågeställningarna, diskuterades inte heller ledarskap i direkta 
termer eller i större omfattning under intervjuerna.  
 
En svag punkt vad gäller analysen om lärandet på gruppnivån var att empirin baserades på de 
intervjuade föräldrarnas utsagor. Då studien inte omfattade andra föräldrar från respektive 
föräldragrupp, baserades analysen på materialet från de ansvariga föräldrarna. Risk finns för 
att analysen fullt ut kanske inte är representativ.  

6.5 Slutsatser 

Studiens syfte var att beskriva och analysera överföring och utveckling av kunskap och 
erfarenhet mellan olika föräldrar om att planera och genomföra evenemang. Resultatet visade 
att kunskap överförs i första hand från andra föräldrar. Föräldrarna lär sig från andra föräldrar, 
men också genom det arbetet de involveras i innan, under och efter evenemanget. Föräldrarna 
har tillägnat sig lärande som individer och i grupp. Dock har inte detta lärande transformerats 
till lärande hos organisationen. Vad gäller utveckling av kunskaper, så har föräldrarna själva 
valt, medvetet eller omdevetet, graden av utveckling. De flesta respondenterna talade i termer 
om att lämna förbättringsmöjligheter till nästkommande år. Empirin har inte tydligt visat på 
att det verkligen skett en utveckling av kunskaperna över åren, dock har det nog skett en 
gradvis förfining.  
 
Analysen av empirin har baserats på en modell av Crossan, Lane och White (1999), 4I-
processen för organisatoriskt lärande. Med hjälp av modellen illustrerades de olika typer av 
lärande som skapas och vidmakthålls vad gäller att planera och genomföra evenemang. Hur 
respondenternas kunskaper växt fram från lärande på den individuella nivån till att omfatta 
föräldragruppen och lärande på gruppnivån. Det illustrerades även att lärandet huvudsakligen 
hade stannat hos föräldrarna och inte implementerats i föreningens organisation som 
organisatoriskt lärande. Således så åskådliggjorde och förenklade 4I-processen på ett tydligt 
och illustrativt sätt hur lärande, eller brist på lärande, kan se ut i en organisation.  
 
Det kan tolkas som att det skett ett oavsiktligt lärande i den undersökta organisationen. Ett 
oavsiktligt lärande som har visat sig genom att föräldrar har förmågan att arrangera 
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framgångsrika cuper med gott rykte. Trots många brister som de ansvariga föräldrarna pekade 
på, genomför föräldrarna evenemang proffsigt. I det oavsiktliga lärandet, som Rehn (1999) 
beskriver, finns det omständigheter som delvis också kan appliceras inom föreningen med 
ideellt arbetande föräldrar. Omständigheter som stödjer det oavsiktliga lärandet i den 
studerande organisationen är att de ideellt arbetande föräldrar (1) förs samman, de måste ta 
hänsyn och samarbeta, (2) de accepterar arbetsbetingen och vad det innebär, samt att 
föräldrarna  ”levererar”, samt (3) föräldrarna betraktas som ett kollektiv som ska lösa 
uppgiften med evenemanget samtidigt som det förväntas att de agera med egna initiativ och 
använda sina kunskaper och erfarenheter.  
 
Hellström (2004) beskriver faktorer för att bedriva det ideella arbetet effektivt, likväl som ge 
förutsättningar för att driva framtida projekt än mer effektivt. Empirin visade att de ideellt 
föräldrarna arbetade med dessa faktorer, men inte föreningen. En respondent beskrev att om 
det rådde större tydlighet, klara riktlinjer, osv. skulle föräldrars ideella arbete ta mindre tid, 
det vill säga göras mer effektivt. I en organisation där det ideella arbetet är viktigt för att 
skapa intäkter bör organisationen värna om föräldrarnas tid, genom att ge dem 
förutsättningarna för att göra det ideella arbetet så effektivt som möjligt. Genom att 
föreningen tar hand om lärandet från de ansvariga föräldrarna och föräldragrupperna, kan 
föreningen också skapa och kontinuerligt utveckla de bästa förutsättningarna för alla 
involverade. Det borde ge möjlighet till högre intäkter, till gagn för barenens lagkassor och 
UK:s framtids- och utvecklingsprojekt,  liksom  lägre  ”föräldraångest”  över  pengarna  som  
omsätts. Det borde också kunna säkerställa att föreningens varumärke utvecklas samt 
förebygga risken för diskrepans vad gäller värderingar, normer och synsätt mellan föreningen 
och de ideellt arbetande föräldrarna.  
 
I och med att organisationen inte tagit hand om lärandet från individer och grupper, fanns inte 
heller förutsättningar för att föra över kunskaper, erfarenheter och förbättringsmöjligheter till 
de andra två evenemang som föreningen står som värd för.  

6.6 Praktiska implikationer 

Detta unika, enskilda fall som här studerats ger också lärdomar för andra, föräldrar och 
organisationer. Många är de föreningar som är beroende av föräldrars ideella arbete för 
verksamheten. Många är då också de föreningar som borde ha ett intresse av 
omhändertagandet av föräldrars lärande, där föräldrar kommer och går för varje år. Vad kan 
då föräldrar och organisationer ha för nytta av denna studies analys och resultat?  
 
Denna studie begränsades till U13-evenemanget. Det råder nog inget tvivel om att föräldrars 
lärande inte heller har transformetars till lärande hos organisationen vad gäller U10- och U-15 
evenemanget. Således är denna studies analys och resultat även representativt och till nytta för 
dessa ansvariga föräldrar. De framkomna lärdomarna är också till nytta för alla föräldrar inom 
föreningen. De föräldrar som involveras i arrangerandet av evenemang denna säsong, liksom 
de som kommer att involveras säsonger längre fram i tiden. Studien kan också vara till nytta 
för de föräldrar, vars barns står i begrepp att börja inom föreningen. Denna studie ger 
föräldrar (och organisation): 
 En översikt i att planera och genomföra evenemang 
 En möjlighet till förberedelse inför evenemangsarbetet tills det är deras tur 
 En möjlighet att effektivisera arbetet 
 En introduktion till vad som krävs och förväntas av en ideellt arbetande förälder. 
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Denna studies analys och resultat kan även vara till nytta för andra föräldrar (och 
organisationer) inom idrottsrörelsen i form av att: 
 Ge tips och idéer till andra föreningar, vilka avser att planera och genomföra ett 

evenemang 
 Utgöra diskussionsunderlag inom föreningen hur andra kontra vi själva planerar och 

genomför evenemang 
 Öppna möjligheter till att finna synergier i evenemangsarbetet mellan olika idrotter inom 

samma förening eller inom ett avgränsat geografiskt område.  
 
Således kan det som studerats hos detta unika, enskilda fall också innebära lärdomar för andra 
föräldrar (och organisationer). De abstraherade lärdomarna kan ses som en form av 
generalisering (figur 13).  
 
 
 Ansvarig  Ansvarig  Andra föräldrar Föräldrar inom 
 förälder U13 förälder U10 inom föreningen idrottsrörelsen 
  Ansvarig  
  förälder U15   
 
Figur 13. Denna studies möjlighet till generalisering.  

En annan nytta med denna studies analys och resultat är att visa på betydelsen av lärande vid 
ideellt arbete för organisationer. Det oavsiktliga lärandet kan nog påstås vara denna förenings 
räddningsplanka. Dessa föräldrar har visat att de har förmågan att lära, som visat sig genom 
att de har arrangerat årligen framgångsrika evenemang. Då ideellt arbete är vanligt 
förkommande inom idrottsrörelsen, liksom det är vanligt förekommande för föreningar att 
arrangera evenemang, borde det finnas många föräldrar som också har förmågan att lära. 
Även om idrottsrörelsen uppbär ett stort statligt stöd, är den största insatsen i drotten det 
ideella arbetet. Detta i kombination med att det ideella arbetet ibland professionaliseras och 
ibland formas av de villkor som hör till ett förvärvsarbete, är ideellt arbetande föräldrars 
lärande viktigt för organisationerna. När organisationer tar hand om och transformerar 
föräldrars lärande in i organisationen finns förutsättningar för positiv utveckling av 
organisationen. Organisationer får inte underskatta föräldrars lärande, utan istället uppskatta 
det.  

6.7 Fortsatt forskning 

Arbetet i denna studie har påvisat några nya områden intressanta för fortsatt forskning. Ett 
område är föräldrars kompetens. Det vill säga föräldrars kunskaper som inte är kopplade till 
själva evenemanget. I samband med analysen uppstod djupare funderingar kring föräldrars 
formella och informella komptens avseende att planera och genomföra evenemang. Hur viktig 
är föräldrars kunskaper och erfarenheter från andra områden som kan omsättas i rollen som 
ansvarig förälder? Finns det kunskaper och erfarenheter som är mer eller mindre viktiga, 
kanske rent av en förutsättning? Eliasson (2009) och Karp (2000) nämner inget om kompetens 
hos föräldrarna för att utföra sådant ideellt arbete som inte är förknippat med det rent 
idrottsliga.  Inte  heller  nämner  de  något  om  eventuellt  behov  av  ”spetskompetens”  för  vissa  
specifika, ideella arbetsuppgifter. 
 
Ett annat område är ledarskapet. Hur viktigt är ledarskap i en ideellt arbetande föräldragrupp? 
Tre av de ansvariga föräldrarna ansåg att deras evenemangsarbete kunde liknas med att driva 
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företag Trots att respondenterna inte pratat i direkta termer att vara ledare, så framkom 
ledarskap ändå i och med de egenskaper och erfarenheter som de radade upp. Crossan, Lane 
och White (1999) och Egidius (2009) har pekat på att individernas erfarenheter och kunskaper 
påverkar hur de agerar. Tar individer med sig sitt ledarskap fullt ut i ett ideellt arbete? Skiljer 
sig detta ledarskap i något avseende än ett ledarskap på en exempelvis en arbetsplats? 
 
Ett tredje område är icke ideellt arbetande föräldrar. Det avser alltså föräldrar som väljer att 
stå utanför det ideella arbetet, antingen uttalat och tydligt eller outtalat och otydligt. 
Konsekvensen är dock densamma, dessa föräldrar ställer inte upp på det ideella arbetet. Trots 
att det kanske också kan indirekt eller direkt drabba det idrottande barnet. Vad får en förälder 
att välja att stå utanför? Spelar det roll om föräldern vet att det ger en påverkan på barnet eller 
inte? Påverkar det, och i så fall hur, relationen mellan föräldern och det berörda barnet?  
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BILAGA 1: Intervju om hockey cup U13 
 
Mitt namn är Carina Persson och jag läser beteendevetenskap, med 
fördjupning inom pedagogik på Linköpings Universitet. Jag är tillika 
mamma till två hockeyspelande söner, vilka återfinns i U15 och U13.  
 
Jag är inne i slutskedet av mina studier, där sista momentet är kandidatuppsatsen. Då jag engageras av 
verksamhetsutveckling och mina söners aktiviteter, ville jag kombinera de båda. Efter kontakt med Bosse 
Ekmark, huvudansvarig för UK, formerades att mitt uppsatsarbete skulle handla om kompetens och 
hockeycuper.  För  att  precisera  närmare  så  kommer  min  studie  att  ”beskriva och analysera utveckling och 
överföring av kompetens mellan föräldrar om att planera och genomföra ishockeycuper”.   
 
Studien kommer förhoppningsvis att vara till hjälp för kommande föräldragrupper och deras cuparbete, 
likväl som för UK och LHC, och i förlängningen det varumärke vi hockeyföräldrar representerar.  
 
Mitt arbete kommer att baseras på ett antal individuella intervjuer med f.d. cupgeneraler för Stångebro 
Cup/Alltransport Cup för U13 spelare. Eftersom du är en av de cup generaler som arbetat med denna cup 
under senare år, är det oerhört värdefullt UK och mig att du medverkar. Studien bygger på just dina 
erfarenheter från cuparbetet.  
 
Intervjun tar ungefär en halvtimme. Frågorna rör den hockey cup du ansvarade för, avseende tiden före, 
under och efter själva cupen. Vi kommer att samtala om dina erfarenheter, arbetsgången och om 
arbetsfördelningen, kommunikationen och engagemanget i föräldragruppen.  
 
Jag vill betona att ditt deltagande är helt och hållet frivilligt. Under intervjun har du rätt att vägra svara på 
vilka frågor du vill. Du har också rätt att inom en period vi kommer överens om, bestämma att den 
information du delgivit mig ska uteslutas ur studien. All information som du delger mig kommer att vara 
konfidentiell och informationsskyddad, så att du som individ inte ska kunna identifieras på något sätt i 
detta arbete.  
 
Intervjufrågorna har formulerats utifrån studiens syfte och forskningsmässiga frågeställningar. 
Intervjufrågorna återfinns i min intervjuguide, vilken är densamma för samtliga intervjuer med er f.d. cup 
generaler. Själva intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas av mig till skriven text. Den 
skrivna texten kommer jag att sammanfatta, för att förenkla det för dig. Du ges denna text för att få 
möjlighet att kommentera sammanfattningen, rätta eventuella missförstånd, eller komplettera med något 
som du anser vara av vikt för studien. Jag kommer sedan att analysera allt intervjumaterial och diskutera 
materialet utifrån teorier inom området. Uppsatsen kommer att omfatta syfte, frågeställningar, teoretisk 
referensram, metodbeskrivning, resultat, analys, diskussion och slutsatser. Studien är en akademisk 
uppsats, vilken kommer att läggas fram på Linköpings Universitet i början av 2012.  
 
Då tidplanen är tuff, önskar jag få möjlighet att intervjua dig så snart som det bara är möjligt. UK och jag 
hoppas att du samtycker till intervjun. Jag kontaktar dig inom kort för att diskutera vidare.  
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Carina Persson 
 
Mobil:  
Mejl:  
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BILAGA 2: Intervju om hockey cup U13 
 
 
 
Du vet redan vem jag är, men jag vill ge dig som UK-representant lite information om mitt 
uppsatsarbete, innan själva intervjun tar vid. Mitt uppsatsarbete handlar om kompetens och 
hockeycuper.  För  att  precisera  närmare  så  kommer  min  studie  att  ”beskriva och analysera utveckling 
och överföring av kompetens mellan föräldrar om att planera och genomföra ishockeycuper”. 
 
Studien kommer förhoppningsvis att vara till hjälp för kommande föräldragrupper och deras 
cuparbete, likväl som för UK och LHC, och i förlängningen det varumärke vi hockeyföräldrar 
representerar. Arbetet (uppsatsen) är slutskedet av mina beteendevetenskapliga studier, med 
fördjupning inom pedagogik på Linköpings Universitet.  
 
Mitt arbete baseras på ett antal individuella intervjuer. Dels intervjuer med några personer inom UK, 
dels intervjuer med f.d. cupgeneraler för Stångebro Cup/Alltransport Cup för U13 spelare. Eftersom 
du  är  en  av  de  personer  inom  UK  som  är  direkt  eller  indirekt  involverad  i  LHC’s  cuper  är  det  oerhört  
värdefullt för studien att du medverkar. Studien bygger på just dina erfarenheter.  
 
Intervjun tar ungefär en halvtimme. Frågorna rör hockeycuper och din involvering, avseende tiden 
före, under och efter själva cupen. Vi kommer att samtala om dina erfarenheter, likväl som allmänt om 
arbetsgången och om arbetsfördelningen, kommunikationen och engagemanget i föräldragruppen.  
 
Jag vill betona att ditt deltagande är helt och hållet frivilligt. Under intervjun har du rätt att vägra svara 
på vilka frågor du vill. Du har också rätt att inom en period vi kommer överens om, bestämma att den 
information du delgivit mig ska uteslutas ur studien. All information som du delger mig kommer att 
vara konfidentiell och informationsskyddad, så att du som individ inte ska kunna identifieras på något 
sätt i detta arbete.  
 
Intervjufrågorna har formulerats utifrån studiens syfte och forskningsmässiga frågeställningar. 
Intervjufrågorna återfinns i min intervjuguide, vilken är densamma för samtliga intervjuer med er 
inom UK. Själva intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas av mig till skriven text. 
Den skrivna texten kommer jag att sammanfatta, för att förenkla det för dig. Du ges denna text för att 
få möjlighet att kommentera sammanfattningen, rätta eventuella missförstånd, eller komplettera med 
något som du anser vara av vikt för studien. Jag kommer sedan att analysera allt intervjumaterial och 
diskutera materialet utifrån teorier inom området. Uppsatsen kommer att omfatta syfte, 
frågeställningar, teoretisk referensram, metodbeskrivning, resultat, analys, diskussion och slutsatser. 
Studien är en akademisk uppsats, vilken kommer att läggas fram på Linköpings Universitet i början av 
2012.  
 
Då tidplanen är tuff, önskar jag få möjlighet att intervjua dig så snart som det bara är möjligt. Jag 
hoppas att du samtycker till intervjun. Jag kontaktar dig inom kort för att diskutera vidare.  
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Carina Persson 
 
Mobil:  
Mejl:  
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BILAGA 3: Intervjumanual – fd cup generaler 

 Fd cup generaler Planera och genomföra hockeycup 
Nr Intervjufråga Innan Under Efter 
1 Mest betydelsefull 

samlad erfarenhet? 
 
 
 

   

2 Annorlunda händelse 
än tänkt och hur? 
 
 
 

   

3 Arbetsgången 
involvering andra 
föräldrar? 
 
 

   

4 Kommunikationen 
inom 
föräldragruppen? 
 
 

   

5 Fördelning och 
acceptans 
föräldrarnas 
arbetsgifter? 
 

   

6 Skapande och 
bibehålla 
arbetsengagemang? 
 
 

   

7 Nyttan av 
dina/andras 
erfarenheter för dig 
resp. UK? 
 

   

8 Information/verktyg 
till dig? Från var? 
Användning? 
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BILAGA 4: Intervjumanual – personal UK 

 Personal UK Planera och genomföra hockeycup 
Nr Intervjufråga Innan Under Efter 
1 Viktiga samlade 

erfarenhet, enl. dig? 
 
 
 

   

2 Annorlunda händelse 
än tänkt och hur? 
 
 
 

   

3 Din involvering i 
cuparbetet? 
 
 
 

   

4 Du med i 
kommunikationen 
inom 
föräldragruppen? 
Hur? 

   

5 Du med i fördelning 
och acceptans 
föräldrarnas 
arbetsgifter? 
 

   

6 Hur skapa och 
bibehålla 
föräldraengagemang? 
 
 

   

7 Nyttan av dina/UK 
erfarenheter för 
föräldragruppen? 
 
 

   

8 Information/verktyg 
till resp. från cup 
general? Du gör vad 
med information? 
 

   

9 Framgångsfaktorer 
(deltagarna ger ett 
högt betyg)? 
 

x   

 


