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                                                                 Abstract 

 

Betydelsen av ett fritidsintresse- fotboll som prevention och identitetsskapande för unga. 

Undersökning av fotbollsklubbars preventiva funktion i Östersund. 

Författare: Daniel Nilson och Johanna Pålsson 

Nyckelord: Prevention, identitetsskapande, Idrott, fritidsaktiviteter 

Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på om fotboll som aktivitet i Östersund 

fungerar preventivt mot att som ung hamna i sociala problem som missbruk och kriminalitet. 

Syftet har också varit att undersöka tränarens roll och påverkan på de unga spelarna.  

Frågeställningar för studien har varit om den unge väljer fotbollen före fest, om den unge 

spelaren fått bättre självförtroende genom fotbollen, hur viktig tränaren är som förebild, om 

fotbollen gett den unge en identitet, bra gemenskap, nya vänner, och om det eventuellt håller 

den unge borta från destruktiva beteenden. Undersökningen har även intresserat sig för om 

tränare samt spelare själva tror att fotbollen kan ha en preventiv funktion samt vad regler och 

struktur inom laget betyder för unga individer. Metoden har innefattat en enkätundersökning 

riktad till fotbollsspelare födda 1993 till 1995 inom tre klubbar i Östersund samt intervjuer 

med tränare representerande de tre klubbarna. Resultatet visar med tydlighet den preventiva 

funktion som fotbollen har. Fotbollsklubbarna i Östersund tycks nå fram till de unga spelarna 

med sina föreläsningar och information om användande av alkohol på effektivare sätt än 

föräldrar och skola. En starkt vägande åsikt bland de tillfrågade är att de spelar fotboll för att 

det ger en identitet. 
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1: Inledning 

1:1 Bakgrund 

Idén till denna undersökning startade med intuitionen om att ett aktivt och ledarlett 

fritidsintresse kan stärka en ung individ och hålla denne borta från att hamna i sociala 

problem. Erfarenheter från första praktikperioden i socionomutbildningen tycktes bekräfta 

denna föreställning då samtliga ungdomar på ett behandlingshem uttryckte att de aldrig haft 

ett fritidsintresse. Flertalet av dessa ungdomar uttryckte även att det möjligtvis inte skulle ha 

gått så snett för dem om de haft ett intresse. Relevansen för ämnet kopplat till socialt arbete 

ligger i att minska antalet unga som utvecklar sociala problem. Dessa problem exemplifieras i 

denna studie med missbruk och kriminalitet. Några av de bakomliggande orsakerna till dessa 

problem kan vara utanförskap, dåligt självförtroende samt identitetsskapande. Dessa faktorer 

kan till stor del avhjälpas med ett aktivt intresse och den struktur som ett ledarlett 

fritidsintresse ger kan således vara av stor vikt för den unge individens utveckling.  

Det är i sammanhanget väsentligt att skilja på om ett fritidsintresse är ledarlett eller inte. Då 

inte en ledare strukturerar aktiviteten kan den exempelvis pågå under berusning eller på vilka 

tider på dygnet som helst utan någon form av regler eller struktur. Det är även en väsentlig 

skillnad på att själv delta i aktiviteten och på att exempelvis sitta på läktaren och titta på. Den 

ledarledda aktiviteten erbjuder förutom struktur i form av fasta tider även uppmuntran och en 

positiv press att prestera bättre, både för sig själv och för gruppen, när aktiviteten sker i grupp. 

Den gemenskap som fotbollslaget erbjuder är av vikt för den unges självutveckling och det 

självförtroende som aktiviteten ger är en väsentlig del för den unge när det gäller att stå emot 

frestelser som kan leda in denne på fel spår i livet. Studien fokuserar på betydelsen av aktivt 

deltagande i en ledarledd och strukturerad idrottsaktivitet och hur denna aktivitet underlättar 

för den unge individens identitetsskapande. Inkluderat i denna inramning finns även intresset 

om den preventiva effekt som idrottsaktiviteten kan ha, både sett från spelarna själva och ur 

tränarens synvinkel. 

Identitetsskapandet under ungdomen har stor betydelse gällande utveckling av sociala 

problem. De som inte finner sin identitet kombinerat med dåligt självförtroende, löper större 

risk att utveckla sociala problem och självdestruktivt beteende såsom missbruk och 

kriminalitet. Identitet och självförtroende kan med fördel utvecklas genom ett aktivt, ledarlett 

fritidsintresse. 
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Ohlsson (2001) pekar på att skola in unga i aktiviteter som bygger på delaktighet, är en 

välkänd skyddsfaktor. Tidigare forskning inom området visar på att en organiserad, stödjande 

och strukturerad fritidsverksamhet har stor fördel för den unga individen. I det sammanhanget 

talas det om att hobbies och andra typer av fritidsintressen fungerar som vaccin mot sociala 

problem. Persson (2006) menar att deltagande i strukturerade aktiviteter i unga år medför ofta 

strävan efter högre utbildning, minskad risk för att sluta skolan i förtid, lägre grad av 

depression, lägre grad av missbruk av alkohol och narkotika, lägre grad av antisocialt 

beteende och allmän tillfredställelse i livet.  

Andreasson (2006) nämner socialt utvecklande fritidsaktiviteter, kontakter med vänner och 

ungdomskulturer som tre centrala teman inom fritidsområdet för unga individer. Individens 

alkohol- och narkotikavanor påverkas starkt av normer i kamratkretsen, särskilt under svagt 

föräldrainflytande. Under förutsättning att åtgärder även riktas mot tillgängligheten av alkohol 

och narkotika, kan socialt utvecklande fritidsaktiviteter minska risken för problem inom dessa 

områden. Exempel på sådana utvecklade aktiviteter är engagemang i idrottsföreningar, musik 

eller andra aktiviteter med strukturerad verksamhet. Det är en huvuduppgift för 

preventionsarbetet att skapa möten mellan unga och vuxna, där ungdomar möts med respekt 

och där vuxna lyssnar. Sådana möten stärker de mänskliga banden och minskar således 

behovet av alkohol och narkotika.  

Estrada och Flyghed (2001) betonar att ungdomarna är framtiden, vilket gör att deras 

brottslighet eller missbruk som exempel, kan och bör uppfattas som ett tecken på framtida 

sociala problem för såväl ungdomarna själva som för själva samhället i stort. Det är dessutom 

kända fakta att det råder starka samband mellan olika former av alkohol- och drogmissbruk 

och kriminalitet. Starka faktorer som kan anges ha betydande påverkan på ungas 

brottsbenägenhet kan exemplifieras med anknytning och nära relationer till andra, strävan 

efter att uppnå mål, samt tidsmässig upptagenhet med traditionella aktiviteter. För en ung 

individ antas bra relationer med personer i dennes sociala omgivning och engagemang i 

traditionella fritidsaktiviteter vara faktorer som dämpar individens impulser att begå brott.  

1:2 Problemformulering 

Problemformuleringen i denna studie har konkretiserats från en större frågeställning rörande 

huruvida ett fritidsintresse fungerar som preventiv skyddsfaktor till frågan om Östersunds 

fotbollsklubbar fungerar som prevention.  
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Abstraktionsstegen i denna studie har genomförts genom att först formulera frågan om ett 

aktivt, ledarlett fritidsintresse fungerar som ett preventivt skydd mot sociala problem som 

missbruk och kriminalitet.  

Vidare ställde vi oss frågan vilket ledarlett fritidsintresse som är vanligast bland unga i 

Sverige. Idrotten representerar det mest vanliga intresset vilket ledde till frågan om vilken 

gren inom idrotten som har flest unga deltagare. Fotbollen är en av de absolut vanligaste 

ledarledda fritidsaktiviteterna vilket slutligen ledde till att ställa frågan: Har fotbollen i 

Östersund en preventiv funktion? Vår studie begränsas därmed till tre utvalda fotbollsklubbar 

i Östersund. 

  Figur 1: Abstraktionsstegen (modifierad efter Lundquist, 1993) 

                                       

 

 

 

1:3 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats har varit att ytterligare belysa och öka kunskapen 

rörande vikten av ett aktivt fritidsintresse som ung och att det kan ha preventiva funktioner 

mot sociala problem som missbruk och kriminalitet.  Ett andra syfte är också att undersöka 

om fotbollen i Östersunds klubbar fungerar som en preventiv insats. Frågor som varit 

intressanta och drivande för denna studie har varit: Tycker de unga spelarna att det är för 

seriöst med all träning och alla regler och lockas mer av att festa?  
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Vad tycker tränarna om strikta regler gällande alkohol inom klubben? Har fotbollen påverkat 

spelarnas självförtroende och identitet? Hur stor betydelse har tränaren som förebild? Hur ser 

tränarens roll och ansvar ut i frågorna? Vad anser dels den unge och dels tränaren om att fot  

 

1:4 Metod 

Studien är i första hand kvantitativ men för att få en djupare förståelse har kvalitativa metoder 

i form av intervjuer använts. Undersökningen har därmed utförts enligt en postpositivistisk 

ansats.  

Båda författarna har letat litteraturmaterial på både skilda håll och tillsammans. Sökord på 

bibliotekets katalog MIMA, Libris samt Google Scholar har varit identitet, prevention, idrott, 

fritid, fritidsintressen, alkohol, droger, uppväxtmiljö, skyddsfaktorer, missbruk, samt leisure 

activities. Intervjuer samt utlämning av enkäter har skett med båda författare närvarande. 

Utformning av enkätfrågor och intervjufrågor har gjorts i samråd med handledare. 

Transkribering av intervjuer har skett med en arbetsfördelning av skrivande och dikterande, 

renskrivning av tidigare forskning och intervjuer har delats upp mellan författarna, utförts på 

delvis skilda håll och sedan diskuterats och rättats tillsammans. Den slutliga diskussionen har 

arbetats fram tillsammans efter analyserande av resultatet.  

Metodproblem som undersökningen stött på har varit antalet enkätsvar som reducerats nedåt 

på grund av den vattenparasit som drabbade Östersund veckorna då undersökningen ägde rum 

kombinerat med att det under denna period är lågsäsong. Dessa faktorer har påverkat den 

interna validiteten i undersökningen. 

1:4:1 Urval 

Denna undersökning rubriceras survey, då den med enkäter och intervjuer ger en bred 

täckning inom det valda problemområdet vid en viss tidpunkt. Den urvalsprocess som använts 

i uppsatsen benämns flerstegsurval, även kallat klusterurval. ”I flerstegsurval väljs, som 

namnet antyder de slutliga undersökningsenheterna inte direkt utan först i ett andra, tredje 

eller fjärde steg.” (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2010, s 126). Avgränsningen har från 

början gjorts från fritidsaktivitet till idrottsrörelsen på grund av dess höga representation som 

fritidsintresse.  

Fotboll har sedan valts som en representant för idrottsrörelsen, då det är den mest utbredda 

idrottsgrenen. Vidare har avgränsning skett till Östersund via ett så kallat bekvämlighetsurval. 
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I Östersund har sedan avgränsning skett till tre aktuella klubbar som valdes ut i samrådan med 

handledare. De aktuella klubbarna är IFK Östersund, Ope IF och Frösö IF. Samtliga har en 

lång erfarenhet av ungdomsfotboll och är representativa för denna undersökning. För att få tag 

på respondenter till enkäterna samt intervjupersoner togs telefonkontakt med de tilltänkta 

klubbarna och studiens syfte förklarades. På så sätt skapades kontakten med tränare som 

ställde upp på att bli intervjuade, tränarna tog sedan med sig enkäter till sina spelare och 

informerade dem om studien. 

Åldersspannet bland undersökningsobjekten har avgränsats till från 15 år till 17 år baserat på 

det starka identitetsskapande som för många pågår under dessa år. Det är även under detta 

åldersspann som många kommer i kontakt med alkohol samt att kriminologisk forskning 

enligt Dolmen och Lindström (1991) genomgående visar att brottsligheten är som störst i 

åldrarna 15 till 17 år. 

Slutligen har avgränsning gjorts till de fotbollslag i de tre klubbarna där nämnda åldersspann 

återfanns. Utifrån de fyra steg som ett klusterval vanligen utgörs av kan vår studie delas upp 

enligt följande steg: 1. Val av geografiskt område.  2. Urval av klubbar inom detta geografiska 

område. 3. Val av åldergrupp inom dessa klubbar. 4. Lag som återfinns inom denna 

åldersgrupp i valda klubbar.  

1:4:2 Datakällor: enkäter och kvalitativa intervjuer 

Enkäter valdes då det var det enklaste alternativet att få många svar på kort tid från unga 

spelare samt då enkäterna är anonyma inbjuder det till ärliga svar. Frågorna och 

svarsalternativen har formulerats på ett enkelt och direkt sätt för att de unga spelarna ska 

förstå frågorna och snabbt kunna svara på dem. Enkäter har lämnats till spelare i de aktuella 

klubbarna med bland annat frågeställningarna: Hur viktigt är det att inte missa en träning eller 

match, har fotbollen gett spelaren en identitet och gemenskap, håller det spelaren borta från 

att festa, om spelaren tror att fotboll håller unga borta från kriminalitet och droger, om 

fotbollen har påverkat spelarens självförtroende, vad spelaren anser om idrottsrörelsens regler 

angående alkohol, hur viktig tränaren är som förebild, har spelaren varit bakfull under träning 

eller match.  

Enkäterna hämtades delvis tillbaks av författarna och delvis lämnades av respektive tränare. 

Analys av enkätresultaten gjordes utifrån könsfördelning då intresse fanns att se om skillnader 

kunde uppmätas på några av frågorna. Då enkäterna var anonyma förutsattes att svaren inte 

var ett resultat av grupptryck.  
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Enkäterna lades in i statistikprogrammet SPSS där resultaten jämfördes. Korstabeller valdes 

som statistisk redovisning för att påvisa de skillnader som eventuellt råder mellan könen. 

Tränarna som intervjuats från respektive klubb har varit verksamma i fyra, sju och tretton år. 

Samtliga tränar pojkar eller flickor födda 1993 till 1995. Intervjuer har skett med tränare i de 

tre utvalda klubbarna för att få en mer djupgående bild av föreningen och tränarens roll. Dessa 

intervjuer har varit semistrukturerade då utgångspunkten varit ett intervjuschema, men 

utrymme har funnits för följdfrågor utanför schemat. Intervjuerna har spelats in för att senare 

transkriberas och utifrån transkriberingarna gjordes en meningskoncentrering på samtliga 

intervjuer. Bearbetningen utgick från Kvales (2009) beskrivning av meningskoncentrering 

vilket innebar att långa yttranden från intervjuerna minskades ner till kortare och mer 

sammanfattande yttranden. De mest väsentliga uttalandena formulerades om i några få ord 

och av de huvudsakliga yttrandena gjordes omfattande tolkningar som sedan analyserades 

utifrån tidigare forskning.  

Fokus för tränarintervjuerna har varit att undersöka tränarens syn på fotbollens roll som 

preventiv insats, hur tränaren ser på sin egen roll samt vad tränaren anser att regler och 

strukturer gör för den unges utveckling. Reliabiliteten kan möjligen ha påverkats av att 

respektive tränare vill få sin klubb och sitt lag att framstå som de bästa i vår undersökning. 

Detta var dock inte det intryck som denna undersökning medförde. 

1.4.3 Etiska överväganden  

Etiska principer för samhällsvetenskapliga undersökningar är enligt Bryman (2001) 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet baseras på att information ska ges till de som svarar på frågorna om 

undersökningens syfte samt att deltagandet är frivilligt. 

Denna studie har tagit hänsyn till informationskravet genom att vid den första kontakt som 

tagits med respektive tränare tydligt redogöra för studiens syfte. Under intervjuerna, vilka 

spelades in med diktafon, ställdes frågan om tillåtelse för inspelning samt att information gavs 

om vad materialet skulle användas till, och hur det skulle användas. Detta länkar till 

samtyckeskravet, som Bryman (2001) påpekar bland annat handlar om att deltagarna själva 

har rätt att bestämma över sitt eget deltagande. Konfidentialitetskravet har tagits hänsyn till då 

enkäterna är anonyma samt att tränarintervjuerna har avidentifierats. I den analyserande delen 

valdes det att slå ihop enkäterna från samtliga föreningar, så ingen identifikation kunde ske 

från vilken av klubbarna som respektive resultat kommer.  



7 

Tränarintervjuerna har också slagits ihop för att identifikation ska försvåras. Inga privata 

åsikter från tränarna har redovisats samt löfte gavs om radering av inspelningar efter 

bearbetning. 

2. Tidigare forskning  

Den tidigare forskningen inom området fritidsintresse som prevention delas upp i följande 

fyra rubriker som tillsammans belyser dess betydelse. Dessa rubriker är: 

identitet/identitetsskapande, fritid, prevention och idrott. De fyra komponenterna väver 

samman den röda tråd som visar betydelsen av ett aktivt, strukturerat och ledarlett 

fritidsintresse.  

2:1 Identitet 

Svensson (1998) anser att identitet och identitetsskapande är viktigt för främst unga individer 

i samhället. I modern tid är identitet inget man föds in i utan är något man bygger upp 

successivt. Identitet har förvisso alltid varit något man som individ måste bygga upp. Den 

stora skillnaden mot dåtid och nutid är att alternativen är fler idag och att ansvaret i högre 

grad är ditt eget. Frågor som blir aktuella under ungdomsåren är ofta existentiella och handlar 

om vem man är, vem man vill vara och vad man ska göra med sitt liv.  

Enligt Trost och Levin (2004) är identiteten både ett socialt objekt för personen själv, men 

han eller hon har också en identitet i andras ögon. Identiteten är då en del av det deltagande 

som individen har i en eller flera sociala relationer. Identiteten vid ett givet tillfälle gör att 

man ansluter sig till vissa relationer och samtidigt lämnar andra. Man skiljer således mellan 

identitet och social identitet. En grundläggande skillnad mellan dessa två begrepp är synen på 

vad en människas identitet grundar sig på. Identitetsteorin fokuserar företrädesvis på det man 

gör medan den sociala identitetsteorin intresserar sig för vem individen är. Den sociala 

identitetsteorin betonar att en individs identitet grundar sig i grupptillhörigheter. 

En grundläggande del av vår identitetsutveckling har Olsson och Olsson (2000) 

uppmärksammat som upplevelsen av att man är en självständig individ. Man upplever sig som 

samma person, trots att man under uppväxten har förändrats i fråga om levnadsvanor, 

utseende, och tänkesätt. Tonåringen måste utveckla sin identitet i den kultur och det samhälle 

där han eller hon lever. Ett sätt är att testa olika åsikter, roller och argument.  
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Larsson (2008) anser att en persons identitet inte är enbart hans eller hennes, identiteten är i 

hög grad beroende av andra människor i omgivningen.  

Det innebär att en människas identitet inte är statisk utan förändras allteftersom situationen 

förändras eller definieras på annat sätt. Den moderna tiden erbjuder allt fler val till stilar och 

levnadsmöjligheter. Den ökade chansen att välja på ett helt annat sätt än tidigare generationer 

haft möjlighet att göra, gör också att valet av livsstil blir allt mer betydelsefullt för oss i det 

dagliga livet och när den egna identiteten ska utformas.  

Under resan mot vuxenlivet blandas yttre intryck och inre upplevelser vilket leder till att nya 

identiteter skapas och prövas. Yttre och inre utvecklingsprocesser är en stor del av de ungas 

vardag och identitetsskapandet har en mycket central roll under denna period av livet. Fritiden 

har i modern tid kommit att bli en viktig arena för ungdomars identitetsskapande. Valet av 

aktiviteter kan ses som ett sätt att tala om vem man är eller vill vara. Att bekänna sig till en 

fritidsaktivitet ger i sammanhanget individen ett visst värde, en viss skicklighet och en 

identitet på ungdomsmarknaden.  

Larsson (2005) påpekar att valet av aktivitet är en viktig del i ungdomars värld. Där skapandet 

av identiteter och utforskande av den egna personligheten är centrala, blir val av aktivitet ett 

viktigt instrument. Under adolescensen, som startar då en individ träder in i puberteten och 

varar den större delen av tonårstiden, sker en psykologisk utveckling där identitetsskapandet 

har en mycket central roll . De i modern tid ökade möjligheterna att välja olika aktiviteter gör 

också valet av livsstil mer betydelsefullt när den egna identiteten ska formas. 

Den unge individens umgängeskrets blir enligt Martens (1992) i kombination med vad barnet 

gör på sin fritid särskilt viktigt när barnet börjar söka kontakter utanför familjen. Barn och 

unga behöver en klar struktur i tillvaron för att kunna relatera sig själva till omvärlden och 

utveckla en egen identitet fördelaktigt. 

Lilja och Larsson (2003) refererar till Erik Homburger Eriksons psykosociala utvecklingsteori 

där åtta olika stadier ingår i den individuella personliga identitetsutvecklingen. Här är det i 

sammanhanget särskilt intressant att beakta steg fem.  
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I. Tillit eller misstro (ca 0-1.5 års ålder).  

II. Autonomi eller skam, tvivel (1.5-3 år). 

III. Initiativ eller skuld (3-6 år).  

IV. Aktivitet, verksamhet eller underlägsenhet (6-12 år).  

V. Identitet eller identitets- och rollförvirring (12-20 år). Integrerad jagbild och framtidstro  

VI. Närhet, intimitet eller isolering (20-40 år).  

VII. Produktivitet, generativitet eller stagnation (40-60 år).  

VIII. Integritet eller förtvivlan (60 år-).  

 

Vid studie av ungdomar och deras attityder till alkohol och droganvändning kan Erikssons 

femte stadium med dess fokus på identitet och identitetsförvirring vara av stor betydelse för 

att skapa förståelse för ungdomarnas handlingar under tonårstiden. Lilja och Larsson (2003) 

refererar till Baer et al som framhäver att tillfällig användning av alkohol under denna period i 

livet kan ingå som ett led i ungdomars experimenterande och identitetsprövande process, hur 

man ser på sig själv och vem man vill vara. Ungdomars problem som är relaterade till 

exempelvis alkoholanvändning kan ur ett utvecklingsperspektiv bedömas som en obruten 

följd från inga, måttliga till allvarliga. 

 

Vidare poängteras att problem som är relaterade till alkoholanvändning i ungdomsåren 

exemplifieras med stress, ångest, och depression. Ungdomarna med dessa symptom beskrivs 

ha bristande kompetens och en mer negativ syn på både sig själva och sin identitet, samt att de 

förväntar sig mindre av sig själva. Ungdomarna med dessa symptom beskrivs ha bristande 

kompetens och en mer negativ syn på både sig själva och sin identitet, samt att de förväntar 

sig mindre av sig själva. De rapporterar också högre nivåer av främlingskap i förhållande till 

andra som kan vara kopplat till problem med social kompetens.  

 

Utifrån Eriksons modell skulle ungdomars problem med exempelvis alkohol kunna uppfattas 

som att de egentligen visar grundläggande svårigheter i deras identitetsutveckling. Exempel 

på detta kan vara att finna en fungerande identitet där de kan uppleva sig själva som 

kompetenta, bekräfta sig själva och utifrån en sådan självbeskrivning ta steget till positiva och 

nära kontakter med andra.  

Eriksons modell beskriver en psykosocial utveckling där individen behöver lära sig behärska 

olika utvecklingsteg kopplat till identiteten. Det femte utvecklingssteget är alltså således 

särskilt relevant för tonåringar och adolescensen.  
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Den utvecklingspsykologiska uppgift som den unga individen står inför handlar i detta skede 

om att utveckla en väl sammanhållen identitet. Om den unga individen inte lyckas med denna 

uppgift kan det resultera i olika former av identitetsproblem.  

 

Hur vi uppfattar oss själva och vår identitet har nära samband med vårt gruppmedlemskap. 

Helkama, Myllyniemi och Liebkind (2000) refererar till den amerikanske filosofen och 

sociologen George Herbert Mead som anser att gruppmedlemskapet ligger som grund för vår 

sociala identitet. Den sociala tillhörigheten beror på vilken grupp en individ befinner sig i, 

ofta tillhör en individ flera grupper och man har olika social identitet beroende på de olika 

tillfällena. 

Hogg och Vaughan (2005) betonar att den sociala identiteten har stor betydelse för hur vi 

uppfattar oss själva. Den visar även vilken identitet man har som gruppmedlem i en specifik 

grupp och den är i sin tur associerad med gruppens beteende. Lilja och Larsson refererar till 

Turner et al som poängterar att när man som individ tillhör en given grupp, innebär detta 

förväntningar på oss både från gruppen som enhet och från gruppens medlemmar. Dessa 

förväntningar är av betydelse för individen och för hur denne ska agera. I en grupp har alla 

medlemmar en bestämd position och dessa positioner kan exemplifieras med att vara 

ordförande eller vanlig medlem i förening alternativt tränare i ett idrottslag eller medlem i 

laget. Gruppen och dess tillhörighet lär oss, genom identifiering och tillhörighet med gruppen, 

förväntningar mot de olika positionerna i gruppen. Det socialkonstruktivistiska perspektivet 

har i modern tid resulterat i en ny syn på hur individer utvecklar gruppnormer. Tidigare var 

det vanligt att föräldrar överförde sina normer till ungdomarna medans socialpsykologin i 

modern tid formulerar ett antagande att de sociala normerna konstrueras av individen själv. 

Lilja och Larsson (2003) redogör för Turner et al och Terry et al som påstår att enligt den 

sociala identitetsteorin, även kallad självkategoriseringsteorin så delar individen upp 

personerna i sin omgivning i ”ingroup” (som individen själv tillhör) och i ”out- group” 

(personer som finns i omgivningen, men som inte individen inte själv anser sig tillhöra).  Den 

enskilda individens identifiering av grupperna innebär i sin tur en identifiering av de olika 

normer som finns i respektive grupp och genom att klassificera personerna i dessa två grupper 

skapar alltså individen själv normerna för inne- och utegrupperna. 

Identiteten är enligt Olsson och Olsson (2000) inte något individen utvecklar helt på egen 

hand, utan något som skapas och stärks i interaktion med andra. Individen är påverkad både 

medvetet och omedvetet av omgivningens reaktioner på våra tankar och handlingar.  
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Dessa reaktioner påverkar i sin tur individens sätt att agera. Om andra reagerar negativt på 

min uppfattning är det inte säkert att jag kommer tycka likadant i framtiden, utan mycket väl 

kan komma att ändra min uppfattning till följd av detta. Speciellt känsliga för andras 

uppfattningar och påverkan är individer under de perioder som kännetecknas av stora 

förändringar, som exempelvis adolescensen. Rädsla att hamna utanför gänget kan prägla den 

enskilda individens beslut. Denna uteslutning kan utlösas om vissa individer inte gör som de 

andra gruppmedlemmarna eller ställer upp på gruppens livsstil. Grupptrycket är vanligen 

starkast i ungdomsgäng där de flesta har dålig självkänsla.  

Socialisation är den term som lär barn och unga att ta över de normer, värderingar och regler 

som de möter i sin vardagsmiljö och genom socialisationen lär de sig att bli medlemmar i 

samhället de lever i. Ohlsson (2001) understryker att det som ung individ också kan ha stor 

betydelse att identifiera sig med en god ledare. Genom den gode ledaren får den unge 

individen bekräftelse, vilket kan vara av särskild vikt för barn och unga som håller på att 

forma sin identitet.  

2:2 Prevention 

Prevention betyder i vanligt talspråk någonting som är förebyggande. Ferrer, Stattin, Cass, 

Tubman och Adamson (2005) exemplifierar som mål för förebyggande arbete att agera nu. 

Prevention bygger upp en buffert och ett skydd mot oönskade framtida konsekvenser och 

detta underlättar möjligheten till en positiv morgondag. Oavsett om det förebyggande arbetet 

bedrivs på individuell eller strukturell nivå, är enligt Andershed och Andershed (2005) de 

grundläggande målen att minska den frekventa förekomsten och dominansen av 

normbrytande beteende i befolkningen. När det gäller förebyggande arbete urskiljer Svensson 

(1998) flertalet olika aktörer som på olika nivåer och metoder är inblandade i det 

förebyggande arbetet mot exempelvis droger. Förutom statliga myndigheters finansiering 

vilar mycket av det praktiska arbetet på exempelvis skolpersonal, socialtjänst, idrott, föräldrar 

och fritidsgårdar. 

Hagström (1998) påstår att tydliga, klara normer och regler, positiva förväntningar på den 

unges regelbundna vanor, betydelsefull annan vuxen förutom föräldrarna, samt att ha ett 

konstruktivt intresse kan vara viktiga skydd och stöd som fungerar preventivt mot att hamna i 

sociala problem.  
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När det gäller preventiva åtgärder mot exempelvis droger, ger Ohlsson (2001) som exempel 

att det bör skapas fler drogfria miljöer för att ge unga en möjlighet att undvika miljöer där 

narkotika förekommer. Dessa alternativa miljöer fyller en viktig funktion i det preventiva 

arbetet. Förutom att uppmärksamma och identifiera problemen är det relevant att kartlägga 

bakomliggande orsaker till varför ungdomar låter bli att pröva alkohol och droger. Ett sådant 

exempel på preventiva resurser kan exempelvis vara en stark idrottsrörelse.  

En viktig del av preventionsarbetet är om de tilltänkta insatserna ämnar ändra individers 

beteende för att gynna deras utveckling. Svensson (1998) tar som exempel den irländska 

preventionsforskaren Mark Morgan när det gäller utformande av modeller som är 

grundläggande för prevention. Den av Morgan utformade skapa alternativ-modellen är ett 

exempel på fungerande preventionsarbete som utgår ifrån att om unga har andra utsatta mål, 

engagemang och aktiviteter så är de mindre benägna att börja med droger. Dessa alternativ till 

engagemang och aktiviteter inkluderar fritidsgårdar, ungdomsklubbar och idrott.   

Ohlsson (2001) betonar att man i sammanhanget bör observera skillnaden mellan att främja 

och förebygga inom preventivt arbete. Att förebygga handlar om att genomföra insatser som 

syftar till att undvika problematik mot en definierad målgrupp. Att främja betyder att man 

bygger vidare på det som redan fungerar. Målgruppen för främjande insatser är exempelvis 

idrottsföreningar. Det är alltså inte ett konstaterat problem som är utgångspunkten. Både 

främjande och förebyggande arbete kan bedrivas på samhälls-, grupp- och individnivå. En för 

Sverige viktig aktör i preventionsarbetet menar von Grieff (2008) är Statens folkhälsoinstitut 

(FHI). FHI har kommit fram till tre element som är relevanta för preventionsforskningen. 

Dessa element är samtalsbaserad undervisning om berusningsmedel, innehållsrik och 

strukturerad fritidsverksamhet för den unge, och slutligen samarbete mellan den pedagogiska 

verksamheten och elevhälsan.  

Lilja och Larsson refererar till flera forskare som alla, på olika sätt, pekar på den röda tråd 

som finns mellan självkänsla och alkohol och droganvändning. För att påverka ungdomarnas 

attityder till alkohol- och droger kan det vara relevant att diskutera hur man kan förbättra 

ungdomars förutsättningar att exempelvis kunna lyckas i områden i livet som kan påverka 

självkänslan till det bättre. Det preventiva arbetet bör alltså mer fokusera på hur man kan öka 

ungdomarnas självkunskap och sociala kompetens att kunna knyta nära relationer, eftersom 

ungdomar ibland använder alkohol och droger som ett sätt att experimentera med sig själva 

och att pröva att knyta nära relationer.  
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2.3 Fritid och fritidsaktiviteter. 

Fritiden kan förstås ur en tidsaspekt. Fri tid kan enligt Larsson (2008) ses som de timmar och 

minuter som ligger utanför det yrkesverksamma livet eller skoltiden och som man själv 

disponerar över. För en mer exakt beräkning och benämning av fri tid bör man även räkna 

bort den tid som används för dagliga sysslor i hemmet. Den tid som när arbetstid eller skoltid 

tillsammans med tid för dagliga sysslor i hemmet räknats bort, ses som fritid. Fritid bör 

studeras som ett socialt fenomen för att kunna se och förstå dess funktion i samhället, samt ta 

hänsyn till fritiden i relation till det kulturella sammanhang den ingår i. Fritiden har en 

individuell och personlig aspekt vilket innebär att den har en kvalitativ innebörd och på så vis 

har betydelse för individen då denne skapar mening i sitt liv. Fritiden binder samman och 

strukturerar ungdomars vardag och har även stor pedagogisk betydelse. Fritiden erbjuder 

dessutom informellt lärande, det vill säga lärande som i huvudsak sker utanför skolan.  

Nilsson (1994) uppmärksammar att de första studierna om barns och ungdomars fritid 

genomfördes på 1940-talet då ungdomar som inte var medlemmar i någon förening av något 

slag var ett aktuellt debattämne. Dessa studier fokuserade på vad dessa ungdomar sysselsatte 

sig med i stället för traditionell föreningsverksamhet. Det framfördes en oro över att 

ungdomar bara drev omkring i staden utan någon som såg till dem. Detta resulterade i en 

utredningsverksamhet som grundlade en sammanhållen barn- och ungdoms- och 

familjepolitik som också innefattade fritiden. Det dröjde sedan till 1960-talet innan man 

gjorde nya studier på barns och ungdomars fritids- och kulturvanor och från och med denna 

tidsperiod blev det ett återkommande inslag i de samhälleliga fritidsundersökningarna.  

Engström (1999) betonar att fritidssysselsättningarna idag, på ett helt annat sätt än förr, utgör 

väsentliga inslag i människors livsstil och ger nya möjligheter att uttrycka sin personlighet 

och visa för andra vem man är.  I det moderna samhället med snabba förändringar där man 

övergivit mycket av den gamla pliktmoralen och auktoritetstron, sätts individens 

självförverkligande i centrum. Fritiden blir således en ny och viktig arena för det som kan 

kallas det individuella projektet. Detta resulterar i att fritiden idag ibland tillskrivs lika stor 

eller större betydelse än studier och arbete.  

Fritidsverksamheter, och inte minst idrottsverksamheter har fått ökad betydelse i människors 

liv och fungerar som ett viktigt inslag i mångas livsstil. Berggren (2000) menar att detta har 

medfört att fritiden har fått allt större betydelse för den enskilde individens identitetsarbete.  
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För den unge bidrar fritiden till att strukturera vardagen där ens identiteter, kulturer och 

livsprojekt utvecklas. Fritiden med dess aktiviteter kan ses som den främsta arenan för 

identitetsarbete, särskilt för unga individer. Valet av fritidsysselsättning talar i flera aspekter 

om vilka vi är som individer.  

Historiskt sett menar Berggren (2000) att när den politiska kampen för kortare arbetstid 

inleddes, var ökad fritid ett mål i sig och sågs som en demokratisk rättighet. Denna diskussion 

följdes ganska snabbt upp med en debatt rörande hur den lediga tiden bäst skulle användas. 

Fritiden innebar plötsligt möjligheter från att enbart ha setts som ett visst mått av tid då man 

gjorde vad som helst eller ingenting. En modern och nutida aspekt av benägenheten att 

använda fritid som medel, är att göra fritidsaktiviteterna till en markering av sin livsstil. Att 

segla, spela ett instrument eller klättra i berg kan idag vara minst lika viktig för en individs 

identitet som det tidigare varit att ha ett visst yrke. Det är i sammanhanget slående hur idrott, 

oberoende av tid och i skiftande former, alltjämnt har kopplats ihop med de yngre 

generationernas identitetsutveckling. Till en början som gemensam fostran till manlig moral 

och skötsamhet. I modern tid handlar denna utveckling om individens presentation av sig 

själv och att bli en unik individ. I det senare fallet handlar det både om att tillhöra något och 

samtidigt vara någon, vilket i sin tur ger individen den självkänsla och respekt denne behöver. 

Sett mot denna bakgrund är det inte förvånande att exempelvis idrotten har en mycket central 

roll bland dagens unga.  

När fler familjer blev ekonomiskt beroende av två inkomster och följder av de förändrade 

förhållandena på arbetsmarknaden, då kvinnorna började arbeta i samma tidsmässiga 

utsträckning som männen, uppstod ett behov av en samhällelig organiserad barnuppfostran. 

Fritiden täcks gradvis upp med professionella yrkesgrupper som med speciallistkunskaper 

stödjer föräldrarna i barnens uppfostran. Följden av detta är därmed att fritiden blir en del av 

modern svensk barnuppfostringskultur.  

Fritidens angelägenget verkar dessutom ha förändrats, den har i slutet av detta sekel på allvar 

visat sig vara en social scen där ungdomar utvecklar identiteter, livsprojekt och kulturer. De 

som tidigare haft ansvaret för barnuppfostran och socialisation, där exempel på ansvarstagare 

huvudsakligen varit föräldrar och lärare, har med tiden kompletterats med andra viktiga 

förebilder.  

Ungdomarna utvecklar med tiden en känsla för hur livets olika områden skall behärskas och 

en verklighetsuppfattning utifrån vilken de tolkar och förstår sin omvärld.   
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Fritiden bidrar därmed till att ge unga individer en verklighetsbild som fungerar som en mall i 

vardagliga situationer, den strukturerar upp ungdomars vardag och bidrar även med att 

avgränsa den fria tiden mot skolarbete och familjeliv, samt ger erfarenheter och lär dem livets 

spelregler. 

Persson (2006) menar att fritiden och dess miljö erbjuder den unge individen kontroll över 

sina erfarenheter, utveckla talanger som inte får utrymme inom skolans väggar, att utforska 

vuxenroller, och spendera tid med likasinnade i samma ålder. Den unge individens liv består 

till en stor del av fritid, och i denna fritidssituation har de unga mer frihet och kontroll än i 

andra områden i sitt liv. På grund av dessa nämnda faktorer spelar fritiden en betydande roll i 

den unges utveckling. Strukturerade aktiviteter karaktäriseras vanligen av schemalagda, 

regelbundna möten med vuxna ledare och regler från vuxenvärlden. Tidigare forskning inom 

fritidsaktivitetsområden och dess betydelse visar på att deltagande i strukturerade aktiviteter i 

unga år ofta exempelvis medför strävan efter högre utbildning, minskad risk för att sluta 

skolan i förtid, lägre grad av depression, lägre grad av missbruk av alkohol och narkotika, 

lägre grad av antisocialt beteende och högre allmän tillfredställelse i livet. Det är enligt 

Larsson (2005) på dessa grunder som den fria tiden är mycket värdefull för ungdomar. Den 

utvecklas till en arena där man prövar olika stilar, utvecklar och skaffar sig erfarenheter och 

inte minst söker sina identiteter.  

Nilsson (1994) har inom forskningen om barns och ungdomars fritid funnit två tydliga 

intresseområden, varav det ena området studerar de vanor som finns i en ung individs fritid. 

Här ingår föreningsmedlemskap, resursutnyttjande med mera. Inom det andra området ser 

man till identitetsbildning och samhällelig livssituation. Viktiga begrepp inom det området är 

identitet, stil, livsform och kultur. Man menar att fritidsvanor bygger på varandra hela tiden 

och att olika fritidsintressen är positivt sammanhängande. Individer som är aktiva i en 

bestämd fritidsaktivitet är också i större utsträckning aktiva i andra fritidsaktiviteter jämfört 

med de som inte är aktiva inom något område alls.  

Detta uppmärksammades av den finländske sociologen Erik Allardt som introducerade 

begreppet fritidsaktiviteternas kumulativitet. Han menar med detta begrepp att man kan se att 

framgång på ett område stimulerar till att söka framgång även på andra områden.  

Det sätt en individ lever på, där ett exempel är fritidsvanor, kan enligt Dolmen och Lindström 

(1991) vara en konsekvens av eller förutsättning för exempelvis att hamna i brottslighet.  
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Att delta i organiserad föreningsverksamhet anses brottsförebyggande och samtidigt socialt 

och samhälleligt fostrande. Olika studier rörande aktiviteter i Sverige visar att 60-70 procent 

av svenska barn och ungdomar är medlemmar i en förening i någon form. Den relativt ohotat 

vanligaste föreningsaktiviteten är medlemskap i idrottsförening och idrottsklubb.  

2:4 Idrott 

Berggren (2000) understryker att intresset för idrott i olika former idag är mycket stort bland 

unga. Ungdomar uttrycker ofta att idrott är en av de fritidssysselsättningar som betyder 

mycket för dem om de får välja bland aktiviteter. Gustavsson (1994) påpekar att ställningen 

för idrott i samhället i historiskt perspektiv blev starkare under 1950-talet.  Verksamheten 

började då mer och mer uppfattas som en betydelsefull del av samhällslivet. Statliga 

utredningar från denna tid anger exempelvis hur idrottsrörelsen kan fungera som en 

integrerande samhällskraft.  

Under kommande decennier var det enligt Berggren (2000) i första hand tonåringar som 

samhällets insatser som fostringskultur riktades mot vilket märktes tydligt under 1960-1970-

talen. Under 1980- och 1990-talen blir även yngre barn aktuella för samhället och 

föreningslivet. Perioden från år 1964 till 1985 markerar en väsentlig ökning av medlemmar i 

idrottsföreningar bland både flickor och pojkar. Denna stora ökning planar ut under 1980-

talets senare hälft och fram till år 1990 till en historisk hög nivå. Antal ungdomar som uppger 

sig vara medlemmar i idrottsföreningar är sedan dess ständigt hög. En SOU-rapport (Statens 

offentliga utredningar) från 1957 visar med tydlighet idrottens betydelse för såväl samhället 

som för den enskilda individen: 

”Idrotten spelar en utomordentligt viktig roll såsom fritidssysselsättning, särskilt för 

ungdomen. Idrott utgör en form för användning av fritiden, som ur sociala synpunkter 

knappast ger rum för invändningar och som är att föredra framför många slag av 

förströelse”. (SOU 1957: 41 s. 18)  

Idrott upptar en stor del av många unga människors fritid. Larsson (2008) uppmärksammar att 

flertalet ungdomar som ägnar sig åt idrott i dess olika former är organiserade i klubbar och 

föreningar men även att många idrottar på egen hand utanför den organiserade verksamheten. 

Detta gör idrott till den ohotat största organiserade fritidssysselsättningen bland både flickor 

och pojkar. Sverige har ojämförligt högst antal medlemmar bland barn och ungdomar inom 

idrottsföreningar sett till olika slags föreningar som finns i Sverige.  
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Idrotten är unik som samhällsföreteelse genom sin bredd och omfattning. Det är få andra 

sociala fenomen som griper in i våra liv från så många olika håll som idrotten gör. Eftersom 

idrotten som samhällsföreteelse inkluderar en mycket stor andel barn och vuxna, speglar den 

också rådande normer och uppfattningar i samhället. Idrotten kan följaktligen ses som ett 

samhällsfenomen som både har stort inflytande över och stor påverkan på den uppväxande 

generationens införlivande av värderingar, normer och livsstil.  

Gustavsson (1994) poängterar att idrottandet kan forma en särskild livsstil, som har till följd 

att både utövarens självförståelse och identitet påverkas. Sett från denna synvinkel är idrotten 

även pedagogiskt intressant. Larsson (2008) påpekar att vara aktiv inom idrott och ta del av 

olika idrottskulturer innebär också att man som barn och ungdom lär sig en mängd saker som 

kan få konsekvenser och betydelse i det fortsatta livet. Den pedagogiska inverkan idrotten har 

kan exemplifieras genom tävling och rangordning, där den unge lär sig att mäta sig själv med 

andra och att helst vinna över sina motståndare. Man lär sig att vara duktig, att framgångar 

hänger ihop med hård träning och samtidigt uppmärksammas förmågan att vara målinriktad 

och fokuserad på sin prestation. Ett annat exempel är fysisk utmaning. Här lär sig den unge 

individen att stå ut med och klara av stora ansträngningar och påfrestningar, men också att 

dessa ansträngningar kan ge fördelaktiga upplevelser.  

Grundat på sin popularitet och stora omfattning har idrotten ett stort kulturellt och socialt 

värde som uppfostrings- och utvecklingsmiljö. Genom tiderna har idrottens värde som 

samhällsföreteelse exempelvis märkts på de kommunala och statliga satsningar som gjorts. 

Bland dessa statliga satsningar kan man bland annat nämna Handslaget, som den 

socialdemokratiska regeringen satsade fyra miljarder kronor under åren 2003 till 2007. Syftet 

med handslaget var bland annat att göra idrotten tillgänglig för fler och att bekämpa droger. 

Handslaget har följts upp av Idrottslyftet som har det uttalade syftet att få fler att börja idrotta. 

Idrottslyftet pågår från år 2007 till 2011. 

Vilket har konstaterats tidigare besitter idrotten en viktig roll i socialiseringsprocessen och 

identitetsskapandet för unga individer. Horne, Tomlins och Whannel (1999) anser att 

identitetsskapandet inom idrotten sker över tid och avgörs av flera processer, detta sker till 

exempel inom föreningskulturen. Som utövare socialiseras den enskilde individen in i de 

normer och värderingar som förekommer inom idrottsgruppen. Detta uppmuntras i sin tur av 

övriga deltagare i föreningen, vilket bidrar till att idrotten på så sätt blir identitetsskapande för 

utövaren.  
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Trondman (2005) lyfter fram att idrott bygger på glädje och spontanitet, men även att försöka 

vinna genom att göra sitt bästa prestationsmässigt, detta medför i sin tur att de unga lär sig att 

även förlora.  

En annan viktig aspekt, sett ur ett tidsmässigt perspektiv, är att det tidiga utövandet kan 

utveckla ett livslångt idrottsintresse. Det är rimligt att hävda att idrott är den mest 

dominerande fritidsaktiviteten i termer av en organiserad verksamhet, i vilken ungdomarna 

själva utgör producerande aktörer snarare än konsumerande mottagare. Betydelsen av 

gemenskap och identitet är viktiga punkter för idrott. Engström (1999) menar att individuella 

personliga och motiv som en individ har för att spela exempelvis fotboll kan vara starkt knutet 

till värden som har med dennes självförverkligande eller med gemenskap och kamratskap att 

göra.  

Gustavsson (1994) menar att idrottslig aktivitet kan ses som ett uttryck för människors 

nyfikenhet, dels på den enskilde individens kroppsliga förmåga, dels på interaktionen mellan 

människor. Idrott är således en social konstruktion, som formas med utgångspunkt i 

människors avsikter. På olika nivåer och på flertalet sätt fungerar idrotten som en 

socialiserande och integrerande samhällskraft. Ett kunskapssociologiskt synsätt kan med 

fördel användas på idrott för att synliggöra socialisationens innehåll inom idrotten. Detta 

baseras på att verkligheten konstrueras socialt och att kunskapssociologin därigenom 

analyserar de processer genom vilket detta sker. Det innebär bland annat att kunskap uppstår i 

en social kontext och omvandlas till kollektiva föreställningar. Dessa föreställningar tas ofta 

för givet av ledare och medlemmar inom idrotten.  

Socialisation av en individ pågår en hel livstid, men kan ha lite olika innehåll beroende på 

vilken organisation denne individ tillhör. Detta medför att ett medlemskap i idrottsrörelsen 

kan leda till ett särskilt perspektiv på både samhället och mänskliga relationer. Gustavsson 

refererar till den franske forskaren Emilé Durkheim som poängterar i sin sociologiska 

kunskapsteori vilken betydelse sociala sammanhang har för människan. Han anser att 

pedagogiken har som uppgift att förmedla moraliska värden för att socialisera människan till 

att känna samhörighet med andra.  
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Även om individens kapacitet står i fokus i socialisationen, bör man även uppmärksamma 

betydelsen av social kompetens. Att utveckla en social kompetens innebär bland annat att 

kunna samarbeta, lära sig att ingå i en grupp, lösa konflikter, samt att kunna förstå och tolka 

andras beteende. Vikten av att människor sätter upp mål är väsentligt gällande synen på 

lärandet för den enskilde individen. 

3. Resultat och analys 

Resultatet redovisas i form av redovisning av de intervjuer vi gjort med tränare för berörda 

fotbollslag, samt redovisning av enkätsvaren från fotbollspelarna. De svar som 

respondenterna ger belyser bland annat synen på rollen som tränare och vuxen förebild, om 

fotbollen kan fungera identitetsskapande för unga individer, om fotbollen kan ha en preventiv 

funktion samt vad de regler och strukturer som fotbollen innebär medför för de unga spelarna.  

3:1 Analys av intervjuer  

Tränarna, som egentligen heter något annat, benämns Johan, Erik och Mats.  

Beträffande rollen som tränare och rollen som vuxen förebild beskriver samtliga tränare under 

intervjuerna att de rollerna är mycket viktiga. De framhäver att det är viktigt för unga att ha 

vuxna förebilder med sunda värderingar och ett sunt beteende. De värderingar och attityder 

som tränarna uppvisar ser de unga spelarna upp till och är något som de kan ta efter. Därför är 

det viktigt att tränarna tänker på sina handlingssätt, både i rollen som tränare men även i andra 

sociala sammanhang utanför fotbollsplanen. Ohlsson (2001) nämner att det är viktigt för unga 

individer som håller på att forma sin identitet att kunna identifiera sig med en god ledare. 

Framförallt är det ledarens bekräftelse till de unga individerna som är speciellt betydelsefull 

för deras identitetsskapande. Detta belyser att tränarens roll är viktig för unga individer och att 

det är av stor betydelse hur tränaren i sin roll beter sig och vilka värderingar som framhävs då 

unga individer identifierar sig med tränaren.  

Samtliga tränare berättar att det är viktigt att spelarna kan känna förtroende för dem som 

tränare och som vuxen person. Tränarnas erfarenheter visar att spelarna känner förtroende 

genom att de kan tala om det mesta med sin tränare.  

Det handlar inte bara om att samtala om den unges fotbollsspelande utan det kan även gälla 

frågor som rör den unges skolgång, familjeangelägenheter samt det privata livet. Beträffande 

dessa frågor så uppger två av tränarna att de då fungerar som en extra förälder till den unge. 
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De säger även att de i vissa frågor kan ha större inverkan på ungdomarna än vad ungdomarnas 

egna föräldrar eller vårdnadshavare kan ha.  

Angående fotbollen som ett medel för identitetsskapande och stärkande av självförtroende hos 

unga individer så uppger samtliga tränare att de tror att fotbollen kan ha en betydande del i 

strävandet efter att uppnå dessa ändamål. Alla tre tränarna säger att det betyder mycket för 

den unge spelaren att känna att han eller hon är bra på något. Det kan bidra till att den unge 

finner en identitet i att vara en bra fotbollsspelare och därmed stärks också dennes 

självförtroende.  

Mats berättar att han sett unga pojkar som kommit till laget och uppträtt mycket osäkert men 

som efter en tid i gruppen fått ett ökat självförtroende. Det ökade självförtroendet har visat sig 

genom att de tagit för sig mer och har velat höras och synas mer än när de började. Även att 

känna tillhörighet och ha en roll i en grupp kan i sig fungera identitetsskapande och stärkande 

av självförtroendet, påstår samtliga tränare.  

Larsson (2008) anser att en persons identitet inte enbart är hans eller hennes utan identiteten 

är beroende av andra människor i omgivningen. Detta bekräftar ovanstående kommentar och 

man kan därför anse att det är viktigt för ungdomar att få känna del i en grupp där identiteten 

kan bekräftas av övriga medlemmar. Detta stärker individens självbild och denne har något att 

relatera sig själv till. Att vara någon i andras ögon kan även ha betydelse för unga individers 

självförtroende. Även Olsson och Olsson (2000) påstår att identiteten hos unga individer 

skapas och stärks i interaktion med andra och att omgivningens reaktioner på de unga 

individernas handlingar och tankar påverkar deras sätt att agera. Om reaktionerna är negativa 

så kan ungdomarna som följd av detta ändra sina åsikter och uppfattningar på grund av rädsla 

för att uteslutas ur gruppen. Att behöva ändra sina uppfattningar på grund av vad 

omgivningen anser kan tolkas som förvirrande för ungdomars identitet.  

Johan uttrycker att om en ungdom skapat sig en identitet genom något han eller hon är bra på, 

så kan den unge till följd av det uppnå status i skolan eller i större grupp. Han eller hon 

behöver på så vis inte bekräfta sig genom att använda alkohol eller andra droger.  

Detta kan kopplas till vad Larsson (2008) nämner om att fritiden har kommit att bli en viktig 

arena för ungdomars identitetsskapande och att bekänna sig till en fritidsaktivitet ger 

individen ett visst värde, en viss skicklighet och en identitet på ungdomsmarknaden.  
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Att fotbollen kan fungera preventivt mot att hamna i missbruk och kriminalitet är något som 

alla tränarna är övertygade om. Samtliga tränare är överens om att fotbollen, eller egentligen 

vilket fritidsintresse som helst, fungerar preventivt i den bemärkelsen att ungdomar har något 

att sysselsätta sig med. Har de något att göra så minskar behovet av att utöva destruktiva 

handlingar såsom brukande av alkohol och driva runt på stan i brist på annan sysselsättning. 

Som exempel på detta är Svenssons (1998) refererande till Morgans skapa alternativ – 

modellen, som utgår från att om unga har andra mål, engagemang och aktiviteter så är de 

mindre benägna att börja med droger. Ett alternativ till engagemang och aktivitet är idrott.  

Både Johan och Mats nämner även att tillhörigheten i en grupp, som i det här fallet syftar till 

fotbollslaget, minskar behovet av att söka sig till andra grupper som kan innebära ett 

närmande av nedbrytande beteenden såsom användande av alkohol och droger samt 

kriminalitet. Ohlsson (2001) ger ett exempel på en preventiv åtgärd mot droger att skapa fler 

drogfria miljöer för att ge unga en möjlighet att undvika miljöer där narkotika förekommer. 

Fotbollen och fotbollslaget kan i hög grad betraktas som en drogfri miljö där ungdomar kan 

vistas och finna en gemenskap med likasinnade individer. Ohlsson (2001) beskriver vidare att 

en viktig del i preventionsarbetet är att finna orsaker till varför ungdomar låter bli att pröva 

alkohol och droger. Han nämner exempel på preventiva resurser som bland annat kan vara en 

stark idrottsrörelse.  

Erik och Mats ser även denna fråga ur en tidsaspekt, de ser inte att det skulle finnas tid för de 

unga spelarna att driva runt på stan på kvällar och helger då träningar och matcher ofta 

infaller, vilket också kan uppfattas som en preventiv funktion.  

Erik förtydligar fotbollens funktion att hålla unga individer borta från droger och kriminalitet 

genom att berätta om en ung individ han tidigare haft kontakt med. Denna individ hade ett 

mycket självdestruktivt beteende. När denne sedan började spela fotboll så ordnande även den 

övriga livstillvaron upp sig, men när personen i fråga valde att göra ett uppehåll i sitt 

fotbollsspelande så medverkade det till att den unge spelaren föll tillbaka i sitt gamla 

beteende.  

Hagström (1998) uppger att tydliga och klara normer och regler, positiva förväntningar på den 

unges regelbundna vanor, betydelsefull annan vuxen samt att ha ett konstruktivt intresse kan 

fungera som preventiva insatser för unga individer.  
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Fotbollen som fritidsintresse för unga individer kan utifrån ovanstående anvisningar ses som 

en preventiv insats för ungdomar. Fotbollen ger ungdomarna tydliga och klara normer och 

regler, det gäller inte bara regler på spelplanen utan även oskrivna regler som att komma i tid 

till träningarna och matcherna. Även de normer som finns inom föreningarna som gäller 

alkoholkonsumtion är viktiga att följa. Att vara tvungen att rätta sig efter regler och normer 

ger ungdomarna ett ansvar som i sin tur är utvecklande. Positiva förväntningar på den unges 

regelbundna vanor är något som tränarna står för. Tränarna uppmuntrar ungdomarnas 

deltagande i fotbollsträningar och matcher samt har förväntningar på ungdomarna att de ska 

utvecklas i sitt spelande. Tränaren kan även fungera som betydelsefull annan vuxen, det vill 

säga fungera som en viktig utanför familjen som stöttar och hjälper, inte bara i 

fotbollssammanhang utan även i andra delar av de unga individernas liv. Fotbollen kan ur 

flera aspekter betraktas som ett konstruktivt intresse då ungdomarna genom fotbollen får 

chans att utvecklas samtidigt som det fungerar identitetsskapande och stärkande av 

självförtroendet. 

Varje fotbollsförening som respektive tränare tillhör arbetar förebyggande mot alkoholbruk 

bland annat genom olika riktlinjer angående användning av alkohol. En av riktlinjerna säger 

att ingen får dricka alkohol två dygn innan match. Samtidigt uttrycker samtliga tränare att det 

inte borde vara något problem då det enligt svensk lag är förbjudet för individer under 18 år 

att bruka alkohol. Det förekommer föreläsningar inom föreningarna som informerar spelarna 

om de skadliga och negativa effekterna som alkohol har på kroppen. Spelarna blir medvetna 

om att det skadar deras fysiska hälsa att träna med alkohol i kroppen. Denna information, 

berättar både Erik och Mats, reagerar ungdomarna med förvåning på. Mats tycker sig därför 

vilja se att det skulle förekomma fler föreläsningar om detta ämne då kunskapen kring alkohol 

och droger inte verkar vara så stor bland dagens ungdomar.  

Johan berättar att han kontinuerligt talar med sina spelare om alkohol och de negativa effekter 

som det för med sig, hur det kan påverka deras fotbollsspelande samt hur lätt det är att falla in 

i beroende och missbruk. Han uppfattar att de unga spelarna som han tränar har en sund 

inställning till alkohol och han uttrycker att ju längre upp i åldrarna de kan bära med sig den 

inställningen, desto mindre blir risken att de börjar missbruka alkohol.  

Han uppger att det största uppdraget kring alkoholupplysningen är att fördröja ungdomarnas 

debut och att aktivt verka för att ungdomarna har en sund inställning till alkohol så länge som 

möjligt. Johan berättar vidare om ett samarbete som föreningen har med ett antal myndigheter 
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i Östersund. Denna samverkan kallas Mobilisering mot droger och de arbetar för att minska 

alkohol, narkotika och drogrelaterad brottslighet i länet. 

I fotbollslaget som Erik tränar så kommer man inom laget överens om vilka regler som ska 

gälla. Det berör bland annat alkoholkonsumtion på resor och träningsläger, dock avser dessa 

regler gälla de spelare som är över 18 år, de som är yngre får inte dricka alls. Att Erik 

tillsammans med sina spelare kommer överens om vilka regler som ska gälla kan bidra till att 

reglerna i större utsträckning följs än om de varit tvungna att anpassa sig till redan etablerade 

regler. Det kan vara mycket utvecklande för unga individer att själv få vara med och 

bestämma och ta beslut i vissa frågor. 

Att spela i ett fotbollslag medför att man som spelare måste följa olika regler. Men vad kan 

det medföra för en ung spelare att ha dessa regler och den struktur som ett organiserat 

fritidsintresse har?  Samtliga tränare uttrycker att ungdomar generellt mår bra av att ha regler 

och struktur på tillvaron, inte bara på fotbollsträningarna, utan även i deras övriga livstillvaro. 

Ungdomarna får struktur på deras vardag i och med att fotbollsträningarna alltid infaller 

samma dag och samma tid varje vecka. Det för med sig att ungdomarna måste planera och 

avsätta tid för fotbollsträningarna, för att träffa vänner och för andra företeelser de eventuellt 

sysslar med på sin övriga fritid. Därmed lär sig ungdomarna att ta ansvar för sin egen tid 

vilket kan betraktas som utvecklande. De lär sig att prioritera och själva avgöra vad som är 

viktigt för dem och därigenom kan de uppleva sig som självständiga individer. Enligt Olsson 

och Olsson (2000) är upplevelsen av att man är en självständig individ en grundläggande del i 

identitetsutvecklingen.  

Samtliga tränare påstår att fotbollen har en fostrande roll i och med att de unga spelarna tidigt 

får lära sig att följa spelregler och att till exempel passa tider. Detta medför att när 

ungdomarna blir äldre så kan de förstå vikten av att följa regler och strukturer och att det då 

också faller sig naturligt att anpassa sig till dessa. Mats kan se att ungdomarna också vill ha 

strikta regler till exempel när det gäller att komma i tid till träningarna. I föreningen som Erik 

tillhör så tillåter de att vid sex träningstillfällen per år får ungdomarna lov att göra något annat 

om de inte känner sig motiverade att träna just då. Det tyder på att ungdomarna själva få ta 

ansvar för sin träning och det kan gynna både spelaren och laget.  

Johan tror att det inte heller får bli alltför strikt med regler och förhållningssätt i föreningen 

och i fotbollslaget. Det kan medföra att spelarna då tappar motivation för fotbollsspelandet. 
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De unga spelarna måste få känna att det de gör framförallt är roligt och givande för dem som 

individer. 

3:2 Analys av enkätresultat 

Enkäter lämnades till spelare födda 1993 till 1995 inom de tre klubbarna. I undersökningen 

har sammanlagt 99 personer svarat varav 61 är killar och 38 är tjejer. 16 födda 1993, 44 födda 

1994 och 39 födda 1995. Så här ser fördelningen av svaren ut i de frågor som anses vara mest 

relevanta för undersökningens syfte:  

 

Tabell 1. Träning och match (n=99) 

 

 

Hur viktigt är det för dig att inte missa en träning eller 

match? 

Total Mycket viktigt Ibland viktigt Inte viktigt 

Kille 

Tjej 

 49 12 0 61 

 30 7 1 38 

Total 79 19 1 99 

  
Gällande betydelsen för den unge att inte missa en träning eller match svarade 79 att det är 

mycket viktigt, 19 anser att det är viktigt ibland, och en anser att det inte är viktigt. Det höga 

antal som svarat att det är mycket viktigt att inte missa träning och match kan tyda på att 

spelarna införlivat de regler och struktur som föreningen representerar. Detta kan vara av stor 

vikt för den unges anpassning till samhället. Martens (1992) menar även att dessa strukturer 

blir viktiga när den unge ska relatera till sig själv och omvärlden och utveckla sin identitet. 

Dessa strukturer bidrar också enligt Berggren (2000) att strukturera den unges vardag utanför 

fritidsintresset. 
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Tabell 2. Regler angående alkohol (n=99) 

 

 

Vad tycker du om idrottsrörelsens regler 

angående alkohol? 

Total Bra Dåligt 

Kille 

Tjej 

 60 1 61 

 37 1 38 

Total 97 2 99 

 
Av de tillfrågade anser 97 att dessa regler är bra. Övriga två anser att dessa regler är dåliga. 

En egen kommentar ur enkät lyder: ”Vet inte hur reglerna ser ut, men det är bra att de finns”. 

Detta kan i den aktuella åldern för undersökningen vara en känslig fråga, reglerna kan 

möjligen uppfattas onödigt vuxna och svaren visar hur seriös den unge är med sitt intresse och 

om denne kan ta till sig dess regler och struktur. Berggren (2000) uttrycker att fritiden bidrar 

till att strukturera vardagen där den unges identiteter, kulturer och livsprojekt utvecklas. 

Vidare poängterar Berggren att historiskt sett har fritiden utvecklats mer och mer till en slags 

fostrande kultur vilket kan vara viktigt då föräldrarna inte har tid. Följden blir att fritiden blir 

en del av modern svensk barnuppfostringskultur. 

  Tabell 3. Träning eller fest (n=99) 

 Vad väljer du i första hand, träning eller fest? 

Total Festen Träningen 

Kille 

Tjej 

 3 58 61 

 4 34 38 

Total 7 92 99 

    

 

Av de tillfrågade svarade sju att de hellre går på festen medan 92 svarade att de går på 

träningen.  Även här ger svaren en bild av hur den unge tagit till sig den struktur som 

fritidsaktiviteten bygger på. Tydliga regler är enligt Hagström (1998) ett exempel på 

prevention mot att hamna i sociala problem. En oskriven regel inom klubbarna är att du ska 

infinna dig på träningarna.  
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Egen kommentar ur en enkät lyder: ”Jag går aldrig på fester”. En annan kommentar lyder: 

”Har man träning så har man träning”! Det senare visar på starkt engagemang från den unge 

som kan vara av stor betydelse för utvecklandet av självdisciplin. 

 

Tabell 4. Förebild (n=99) 

 

 
Hur viktig är tränaren som förebild för dig? 

Total Viktig Inte viktig 

Kille 

Tjej 

 58 3 61 

 35 3 38 

Total 93 6 99 

 

Av de tillfrågade har 92 svarat att de tycker att tränaren är viktig och sju har svarat att de inte 

tycker att tränaren är viktig som förebild.  Svaren ger en bild av vilken viktig roll tränaren har, 

inte bara för idrottens skull, utan även som vuxen förebild som de unga kan vända sig till vid 

problem av mer privat sort. Vikten av den gode ledaren och dennes betydelse nämns av 

Ohlsson (2001) som understryker betydelsen av att som ung kunna identifiera sig med en bra 

ledare och att genom denne få bekräftelse och även Hagström (1998) nämner närvaron av en 

betydelsefull annan vuxen, förutom föräldrarna, som viktig för den unges skydd mot sociala 

problem. Berggren (2000) påpekar att ansvaret för socialisation av unga i modern tid har 

fördelats till fler ansvarstagare än enbart föräldrar och lärare. 

Tabell 5. Fotboll som aktivitet (n=99) 

 

 

Vad tycker du om fotbollen som aktivitet? 

Total Ger bra gemenskap 

Ger mig en 

identitet 

Lär mig regler 

och strukturer 

Håller mig borta 

från att festa 

Kille 

Tjej 

 35 20 2 4 61 

 26 8 1 3 38 

Total 61 28 3 7 99 

 

På denna fyralternativsfråga har 64 svarat att det ger bra gemenskap. 28 har svarat ger mig en 

identitet, tre har svarat att det lär mig regler och rutiner och slutligen har sju svarat att 

fotbollen håller mig borta från att festa. De som svarat bra gemenskap som främsta alternativ 

visar med tydlighet betydelsen av kamratskap, stöd och uppskattning.  
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Hogg et al (2005) menar att den sociala identiteten har stor betydelse för vår självuppfattning 

och att den visar vilken identitet man har som medlem i en specifik grupp. Helkama et al 

(2000) menar att vår självuppfattning och identitet också har nära samband med vårt 

gruppmedlemskap, vilket länkar samman gruppgemenskapen med identitetsskapandet. 

Engström (1999) betonar att fritidssysselsättningarna utgör väsentliga inslag i människors 

livsstil och ger nya möjligheter att uttrycka sin personlighet och visa för andra vem man är. 

Berggren (2000) uttrycker att det är slående hur idrott alltjämnt har kopplats ihop med de 

yngre generationernas identitetsutveckling. I modern tid handlar denna utveckling om 

individens presentation av sig själv och att bli en unik individ. De som svarat att de spelar 

fotboll för att lära sig regler och struktur har troligen av olika orsaker inte fått med sig dessa 

grundstenar från hemmiljön. Det finns idag behov av en samhällelig organiserad 

barnuppfostran och fritiden täcks gradvis upp med professionella yrkesgrupper som med 

specialistkunskaper stödjer föräldrarna i barnens uppfostran   

Tabell 6. Bakfull (n=99) 

 

  
Har du varit bakfull under träning eller match? 

Total Ja Nej 

Kille 

Tjej 

 4 57 61 

 5 33 38 

Total 9 90 99 

 
Av de tillfrågade svarade nio ja och 90 svarade nej. 

Även om åldern är en av förklaringarna till att de flesta inte varit bakfulla under träning eller 

match, är det i den aktuella åldern som alkohol på allvar börjar träda in i livet. Det är också 

spännande och ger respekt att dricka i denna ålder, vilket ger en tydlig inkörsport till senare 

missbruksproblem.  

Om de unga tar sitt fritidsintresse med dess regler och strukturer på allvar bör risken för 

framtida problembeteende minska avsevärt. Om de unga individerna vänjs in med att inte 

dricka dagen innan träning eller match, så är dessa vanor troligen enkla att applicera på övriga 

situationer i livet utanför fotbollen. Tendenser i undersökningen visar att samma individer 

som väljer festen före träning ofta har varit bakfulla under träning eller match.  
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Tabell 7. Kriminalitet och droger (n=99) 

 

 

Tror du att idrott kan hålla unga borta från kriminalitet och 

droger? 

Total Ja Nej 

Kille 

Tjej 

 60 1 61 

 37 1 38 

Total 97 2 99 

  

På denna fråga svarade 97 ja och två svarade nej. Den unge individens tro på den preventiva 

funktionen och införlivandet av dessa värderingar är av stor vikt för att kunna följa dessa 

riktlinjer och förmedla detta vidare till lagkamrater. Dolmen et al (1991) anser att en 

organiserad föreningsverksamhet kan vara både brottsförebyggande och samtidigt både socialt 

och samhälleligt fostrande.  

Egen kommentar ur enkät lyder: ”Man tränar för att bli bättre! Alkohol hjälper en inte att bli 

bättre”! Annan kommentar lyder: ”Man får annat att tänka på”! 

 

Tabell 8. Självförtroende (n=99) 

 

 
Har fotbollen påverkat ditt självförtroende? 

Total Ja Nej 

Kille 

Tjej 

 60 1 61 

 35 3 38 

Total 95 4 99 

 

På frågan om självförtroendet har påverkats av fotbollsspelandet svarade 95 ja och fyra 

svarade nej. Stärkande av självförtroende är en grund för att undvika missbruk. Lilja (2003) 

lyfter fram den koppling som finns mellan självkänsla och alkohol och droganvändning.  

Slutligen kan enkätresultaten kommenteras utifrån Persson (2006) som uppmärksammar att 

tidigare forskning inom fritidsaktivitetsområden visar på att deltagande i strukturerade 

aktiviteter medför exempelvis lägre grad av missbruk av alkohol och narkotika.  
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Detta är märkbart då de flesta i undersökningen anser att policyn gällande alkohol är bra, de 

flesta väljer träning före fest, flertalet har inte varit bakfulla under träning eller match, fyra 

respondenter svarar att de spelar fotboll för att hålla sig borta från att festa samt den 

övervägande majoriteten anser att idrott kan hålla unga borta från kriminalitet och droger.  

Det är värt att notera att i den ålder som dessa spelare befinner sig i är det inte säkert att de 

tidigare reflekterat eller gett eftertanke över de frågor som ställdes i enkäten. En del av de 

mest avvikande resultaten tillhörde samma individer som avvek från de flesta punkterna. Som 

exempel kan ges att en och samma individ skulle hellre gå på fest än träning, tycker att 

tränarens roll är oviktig, har varit bakfull under träning, tycker inte att reglerna gällande 

alkohol i föreningen är bra, har inte fått bättre självförtroende samt anser att det inte är viktigt 

att missa en träning eller match. Bakomliggande orsaker i detta specifika fall kan vara flera 

såsom rebelliskt beteende, omogenhet, utanförskap samt osäkerhet. Två av de som inte säger 

sig fått bättre självförtroende genom fotbollen uppger även att fotbollen håller dem borta från 

att festa. 

4. Diskussion 

Som fritidsaktivitet har fotbollen ett starkt fäste och en stor betydelse för unga spelare i 

Östersund. Detta trots de relativt korta säsongerna och konkurrens från flertalet 

vintersportaktiviteter. Undersökningen visar att fotbollen som aktivitet väl fyller den 

preventiva funktion som var utgångspunkten för denna studie. Tränarens funktion och roll är 

enligt både spelare och tränarna själva mycket viktig och mycket av ansvaret vilar på den 

personliga kontakt denne person har med sina spelare. Det är särskilt viktigt att notera den roll 

som extrapappa tränarna får i många situationer där de intervjuade nämner att de även tar 

hand om privata problem som spelarna kan ha. En aspekt som kan vara värd att notera är att 

tränarnas uppfattningar om deras roll som tränare och vuxen förebild är viktig bekräftas av 

spelarnas svar på enkäten. 93 av 99 tycker att tränaren som förebild är viktig för dem. 

Tränarens roll kan därmed fylla den funktion som flertalet hem saknar. Tränaren blir den 

vuxne individen som ser den unge, ger denne beröm, uppskattning och lagom med ansvar för 

att utvecklas. En viktig upptäckt i denna studie rör den information som uppkommit att de 

unga spelarna tar till sig föreläsningar och information om alkoholens effekter i betydligt 

större utsträckning än när denna information kommer från föräldrar och skola.  
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Information om alkoholens negativa effekter har verkat nått fram till de unga spelarna först 

när tränaren gett denna information. Detta belyser tränarens inflytande, ansvar och den 

betydelse intresset har utanför själva fotbollsspelandet och det visar också på brister i att nå 

fram med denna information från såväl skola som föräldrar. En alternativ förklaring kan vara 

att den unge tar till sig informationen för att alkohol påverkar fotbollspelandet negativt.  

Oavsett vilken av ovanstående orsaker som är den riktiga, visar den betydelsen som 

fritidsintresset har gällande prevention mot alkohol. 

Alla tre tränare tror dessutom att fotbollen kan fungera preventivt dels genom den gemenskap 

som laget kan ge, dels genom att ungdomarna har något att göra och att de känner att de är bra 

på något. Man kan anta att ungdomarna som spelar fotboll skapar sig en identitet genom det 

och behöver på så vis inte söka sig till andra miljöer. Man kan se att det stämmer överens med 

vad spelarna svarat på frågan angående om fotbollen kan hålla unga borta från kriminalitet 

och droger. Totalt 97 av 99 spelare har svarat att de tror det. 

En annan av denna undersöknings intressantaste och från många aspekter viktigaste resultat, 

är de sju spelare som uppgett i enkäten att de spelar fotboll för att hålla sig borta från att festa. 

Även om antalet spelare som uppgett detta som svar är förhållandevis få, går det inte att 

förringa den betydelse som fotbollen har i dessa fall, både sett ur spelarnas egen synvinkel, 

men även ur en samhällelig aspekt. Om det så bara går att rädda enbart en individ från att 

hamna snett så har fotbollen som aktivitet visat vilken funktion den fyller för samhället, och 

inte bara som nöje. Viktigt är också att belysa den unge spelare som exemplifierades i en av 

tränarintervjuerna. Denne spelare levde ett mycket destruktivt liv innan han kom med i laget 

men i och med fotbollspelandet förändrades detta och spelaren utvecklades fördelaktigt. 

Självfallet kan flera faktorer ligga bakom denna förändring, men det går inte bortse från den 

inverkan som intresset samt medlemskapet i laget betytt för denne individ. 

Det stora antalet spelare som uppgett att de väljer att spela fotboll före att gå på fest ger svaret 

på frågan som delvis varit drivande för denna studie om de unga lockas mer av att festa än att 

träna. Det har visat sig att de flesta väljer fotbollen före att festa och det svarar därtill på 

frågan om fotbollen kan ha en preventiv funktion. Det bekräftar även tränarnas uttalanden att 

om ungdomarna har något att göra så håller det dem borta från att exempelvis driva runt på 

stan.   
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Tidsperspektivet framkommer som en omedveten viktig aspekt i det arbete som 

fotbollsklubbarna driver. Upptagenheten som infinner sig då den unge spelaren har träning 

och match helger och kvällar, håller denne borta från att dricka eller hänga på stan, därmed 

fungerar fotbollsspelandet preventivt utan att det är en medveten struktur och tanke från 

klubbarnas sida.  

Det stora antal spelare som uppger att de spelar fotboll för att det ger dem en identitet 

överaskar något i denna studie och belyser den betydelse identitetsskapandet har för unga 

individer. Identitetsskapandet har i sin tur en betydande roll när det gäller risk för utanförskap, 

missbruk och kriminalitet. På frågan om fotbollens betydelse som aktivitet anger mer än 

hälften av spelarna att fotbollen ger en bra gemenskap. Det styrker tränarnas uppfattning om 

hur mycket det betyder för unga individer att vara med i en grupp dels för stärkandet av 

självförtroendet och identitetsskapandet men även att det kan fungera som en preventiv 

funktion.  

Studiens styrka ligger i att den understryker den betydelse ett aktivt fritidsintresse har för 

unga individer samt att den tydligt visar hur viktig tränarens roll är i sammanhanget. Studien 

belyser specifikt de tre fotbollsklubbarna i Östersund och urskiljer dess betydelse som 

preventiv funktion. En styrka i studien är att både enkäter och intervjuer givit en heltäckande 

bild av klubbarna samt deras funktion både ur tränarnas och spelarnas perspektiv. 

Enkätresultaten och de svar som gavs under intervjuerna bekräftar varandra vilket styrker 

resultatets reliabilitet. De resultat som framkommit i studien skiljer sig dock inte nämnvärt 

från den tidigare forskningen utan snarare bekräftar den.  

Svagheter inom studien är att den endast belyser fotboll som exempel på aktivitet. Denna 

fråga sträcker sig givetvis över flertalet fritidsaktiviteter. En annan aspekt är att det varit av 

stort intresse för studien att intervjua ett större antal spelare i dessa lag för att få en mer 

djupgående bild. Detta hade dock krävt en helt annan tidsaspekt. Den externa validiteten kan 

ses som en ytterligare svaghet i undersökningen och kan i hög grad inte betraktas som 

generaliserbar då undersökningen begränsats till tre fotbollsklubbar i Östersund. Däremot kan 

antagande göras att spela fotboll för identitetsskapande och för att hålla sig borta från att festa 

är orsaker som finns på andra fotbollsklubbar i landet. Den interna validiteten i 

undersökningen har påverkats dels på grund av den vattenparasit som drabbade Östersund vid 

tillfället för enkätutskicken och dels på grund av den mindre aktiva säsongen inom fotbollen. 

Enkäternas svarsfrekvens reducerades följaktligen på grund av dessa orsaker. 
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Fotboll är givetvis bara en i raden av strukturerade fritidsverksamheter som bland annat har 

som funktion att öka unga individers självkänsla, och hålla dem borta från att alternativt driva 

runt på stan. Identitetsskapandet blir allt mer viktigt för unga individer. Ju fler som deltar i 

strukturerade fritidsverksamheter där de unga får växa som individer, desto färre behöver söka 

sin identitet och sina förebilder i exempelvis de alkoholromantiserande dokusåpor som för en 

del individer är ett alternativ. 
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                                             6. Bilagor 

                                                         

                                                           Intervjuguide 

1. Hur ser du på din egen roll som tränare? Både som ledare för laget, vuxen förebild, och 

inställning till berusningsmedel? 

 

2.  Vad anser du om den gällande alkoholpolicyn inom idrotten?( ingen alkohol på träningsläger 

etc.) Följs den? 

 

3. På vilket sätt upplyser ni ungdomarna om alkoholens skadliga effekter? Hur uppfattar 

ungdomarna dessa regler? 

 

4.  Hur ser du på fotbollens roll som preventiv insats? 

 

5.  Vilken attityd ser du hos ungdomarna till alkohol, andra droger, kriminalitet? 

 

6. Vad händer om en ungdom är märkbart påverkad/bakfull under en träning eller match 

alternativt om du möter denne på stan berusad? 

 

7.  Hur starkt identitetsskapande uppfattar du att fotbollen är?  

 

8.  Vad tror du de regler och strukturer som regelbunden träning medför innebär för den unge? 

 

9.  Vad tror du generellt om att fotbollen kan hålla unga borta från kriminalitet och droger? 

 

 

 



 

Anonym enkät         Endast ett kryss per fråga                                                      

1. Är du: 

Kille                      Tjej          

2. Du är född: 

1993 

1994 

1995          

                                                         

3. Varför började du spela fotboll? 
 

              Någon i familjen spelade fotboll  

             Genom kompisar som spelade 

             Ha något att göra 

             Egen kommentar: 

 

 

4. Har du fått nya vänner genom fotbollsträningen? 
 
                 Ja 
 
                Nej  

               Egen kommentar:      

 

 

5. Hur viktigt är det för dig att inte missa en träning eller match? 
 
                 Mycket viktigt 

                  Ibland viktigt 

                 Inte viktigt 

                 Egen kommentar:



 
 
 
 

6. Väljer du helst att umgås med kompisar inom eller utanför laget? 
 
                   I laget 

                  Utanför laget            

                 Egen kommentar: 
 
 
 
 
 

7. Vad tycker du om idrottsrörelsens regler angående alkohol? (Ingen alkohol på resor eller  
träningsläger till exempel). 

                      

                  Bra 

                  Dåligt 

                  Egen kommentar: 

 

 

 

8. Om du är bjuden på fest samtidigt som du har fotbollsträning, vad väljer du att gå på om 
du måste välja? 

 
                      Festen                  

Träningen 
 

        Egen kommentar: 
 
 
 
 

9. Hur viktig är tränaren som förebild för dig?  
                   

                Viktig            

                Inte viktig     

                Egen kommentar: 
 



 
10. Vad tycker du om fotbollen som aktivitet? Välj det alternativ som i första hand gäller dig. 

 
          Ger bra gemenskap 
 
          Ger mig en identitet 

          Lär mig regler och rutiner 

          Håller mig borta från att festa 

          Egen kommentar: 

 

 

11. Har du varit bakfull under träning eller match? 
 

                 Ja 

                Nej 

Egen kommentar: 
 
 
 
 

12.  Tror du att idrott kan hålla unga borta från kriminalitet och droger? 
                    

                   Ja                  

                   Nej           

    Egen kommentar: 
 
 

 
13.  Har fotbollen påverkat ditt självförtroende? 

 
 

                    Ja 

                    Nej                    

                  Egen kommentar: 

 

Tack för din medverkan!! 


