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1

Indledning

Vi indtager alle en mængde forskellige roller, som har betydning for, hvordan vi
forstår os selv og hinanden. Oftest vil der være knyttet en række forventninger og
forestillinger til de roller, vi indtager. En person kan således være både far, bror,
ægtefælle, læge, trafikant, medlem af et politisk parti, medlem af folkekirken osv.,
og det vil alt sammen have en større eller mindre betydning for, hvordan perso-
nen forstår sig selv i relation til vedkommendes omgivelser. Dermed vil rollerne
være det, som giver omverdenen et indtryk af hvilken person, der er tale om. Rol-
ler er således strukturelle fænomener, der i større eller mindre omfang betinger
den måde, hvorpå vi som personer forstår os selv og hinanden. Dermed betinger
de også, hvad der vil være en passende opførsel i en given situation.

Rollebegrebet, og dermed også rolleanalysen, havde sin storhedstid i midten
af det 20. århundrede og fylder ikke så forfærdelig meget indenfor den aktuelle
samfundsvidenskab. Det ændrer imidlertid ikke ved, at rolleanalysen berører
nogle uomgængelige og aktuelle problematikker. Rolleanalysen kan grundlæg-
gende siges at gribe tilbage til en klassisk problematik indenfor samfundsvi-
denskaben, nemlig forholdet mellem strukturer og aktører. Ofte fremstilles rol-
ler som en slags hængsel, der forbinder individet med en overordnet social or-
den. Rollestudier kan derfor bruges til at analysere, hvordan mennesker indgår
i relationer med hinanden og hvilke strukturelle betingelser der gør sig gælden-
de for menneskelig handling. Basalt set behandler rolleteorien tre forhold: for
det første rollens kontekst (og dermed teoriens strukturforståelse), for det andet
om og hvordan roller betinger individuelle handlinger, og endelig for det tredje
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