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Abstrakt  
Författare: Joakim Freij 

Titel: Multisport 

Kandidatuppsats: SOCK01, 15p 

Handledare: Axel Fredholm 

Sociologiska institutionen, Höstterminen 2013 

 

Vikten av ett rikt föreningsliv är stor och kanske avgörande för många ungdomars positiva 

utveckling. För att undvika kriminella gäng, droger och annan brottslig aktivitet bör vi i 

vuxenvärlden utan att tvinga ungdomarna erbjuda alternativ till dessa avvikande beteenden. I 

intervjuer med föreningar och organisationer knuta till idrottande ungdomar framkommer det 

att ungdomsidrotten tappar medlemmar.  

 

Denna uppsats hänvisar till att få en djupare förståelse för hur ungdomsidrott kan utvecklas. 

Hur kan vi med regional och kommunal reglering få ungdomar att utöva mer idrott och få 

dem att undvika avvikande beteenden?  

 

Jag har använt mig av en kvalitativ metod för att samla in material via intervjuer, 

observationer och granskning av tidigare forskning. 

 

I metoden har jag tagit fram en projektidé som testas på fältet som en mätsticka och innebär 

ett försök att få idrottsföreningar att samarbeta för att inte ungdomar ska falla ur idrottens 

värld. Idén jag har utformat består av träningstillfällen två gånger i veckan och en timma per 

gång där vi kommer att utöva sex idrotter med sakkunniga tränare. Målet är att samla upp 

ungdomar som av olika anledningar är på väg att hoppa av idrotten samt att rekrytera nya.  

 

Under uppsatsens gång kommer jag att argumentera för hur idrotten bör använda 

brukarinriktat arbete som central utgångspunkt. Jag visar hur jag använt den kvalitativa 

metoden för att stärka argumenten kring vikten och genomförandemöjligheten av sådana 

projekt.  

 

Nyckelord: Elitidrott, Avvikande beteende, Sociala Band, Fritid, Ungdom 
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Disposition 
Inledning/bakgrund/tidigare forskning/frågeställning 
Uppsatsens syfte är att se hur idrotten och föreningslivet påverkar ungdomar, positivt och 
negativt, att falla i avvikande beteende. 
 

Metod 
Med en kvalitativ metod som utgångspunkt har jag gjort intervjuer med ungdomar runt om 
intresseområdet och vuxna direkt kopplade till dessa. Som komplement till intervjuerna har 
jag tittat på tidigare undersökningar och gjort observationer av idrottsträningar. 
 

Teori 
Teorin väger tyngst kring Travis Hirschis sociala band och teorier kring avvikande beteende. 
Det viktiga med att behålla eller skapa sociala band för att individen inte ska falla in i ett 
själv- eller samhällsdestruktivt beteende. 

Analys 

Analysen består av fyra olika delar där jag analyserar tidigare forskning och 
arbetssätt, teori utifrån mitt område, policydokument som idrottsorganisationen sisu 
tagit fram, respondent svar och observationssvar.  

Resultat/Diskussion 
 
Reflektioner kring idrottens nytta och att vi ständigt måste hålla idrottsföreningarna på tå för 
att behålla en bra struktur i arbetet mot de avvikande beteenden som anses skadliga för både 
individ och samhälle. 
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Inledning 

Syfte 
Uppsatsens syfte är att få en klarare uppfattning om vad föreningslivet med hjälp av lokala 

och regionala stöd kan göra i Halmstad för att förbättra situationen för ungdomarna i 

kommunen. Att kartlägga vikten av de sociala banden idrotten hjälper till att stärka. Arbetet 

ska riktas åt vad föreningarna kan göra för att distansera ungdomar från utanförskap och 

avvikande beteende, samt att få ungdomar att förbli aktiva i det så viktiga föreningslivet.  

Frågeställning 
Söker sig ungdomar ifrån idrotten och i så fall varför? 

Hur kan en verksamhet med inriktning att förebygga avvikande beteenden hos ungdomar se 

ut? 

Vad gör föreningslivet till en viktig del i människors vardag? 

 

Bakgrund 
Fenomenet som jag kommer se närmre på är varför ungdomar drar sig ifrån idrottsverksamhet 

i tidiga tonåren. Tidigare undersökningar som Riksidrottsförbundet gjort, talar för att många 

drar sig ur när idrotten blir för seriös och valet står mellan att elitsatsa eller sluta (Santoft 

2006). Tidigare observationer jag gjort som tränare i en av föreningarna där jag även gör 

undersökningen, är att det är en bidragande faktor men inte hela sanningen. Det verkar också 

bero på ostimulerade intressen, andra intressen som blir starkare och dåliga träningsrutiner av 

föreningarna. Jag vill undersöka varför och vad de vill göra istället och hur vi i vuxenvärlden 

kan hjälpa dessa föreningar och ungdomar till en ljusare framtid.  

 

Fenomenet som sådant kan bidra till en rad samhällsproblem och bör åtgärdas med 

förebyggande åtgärder. De problem som möjligen uppstår är bland annat ökad 

ungdomsbrottslighet, ökad alkoholkonsumtion i tidig ålder eller så kallat avvikande beteende 

(Hilte 2012). Jag har formulerat mitt problem i enlighet med ett liknande problem som 

fritidsförvaltningen i Halmstad brottas med. ”Hur ska vi få ungdomarna mer sysselsatta efter 

att den traditionella fritidsgården blivit inaktuell?” Detta problem ger mitt fenomen än mer 

relevans eftersom lösningen på mitt problem också kan vara en lösning till 

fritidsförvaltningen. 
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Avgränsningar 
Jag har valt att avgränsa mig rent fysiskt och insamlingen av empiri till ungdomar i Halmstad 

centrum och en elitinriktad förening i Malmö för att kunna få en rimlig bild av vad som bör 

göras. Anledningen till min avgränsning är att det inte är praktiskt möjligt att utöka till fler 

städer samt att jag förmodar att få liknande svar åtminstone i städer med liknande storlek. 

Teoretiskt har jag valt att avgränsa mig till Travis Hirschis sociala band och hur arbete för att 

sträcka de sociala banden bland ungdomar bör gå till. Där till har jag valt teorier kring 

empowerment inom socialt arbete som en teoretisk bakgrund till hur ett eventuellt arbete bör 

läggas upp. 

 

Tidigare forskning  
Inom området finns mängder med forskning och jag kommer i arbetet ta up en del av det som 

är mest relevant för min frågeställning och syfte. Enligt en undersökning som är gjord av 

Riksidrottsförbundet 2006 slutar ungdomar idrotta i störst utsträckning på grund av att de 

tappat intresset. Näst största anledningen är att de fått andra intressen, 7 % av ungdomarna 

uppger att de slutat på grund av elitsatsning (Santoft 2006). 

Historiskt perspektiv. 
Ungdomars fritid kan i historiska perspektiv tolkas som vuxnas syn på vad ungdomar gör med 

sin fria tid. Ur det vuxna perspektivet är det ett sätt att belysa de problem vuxna har med 

ungdomar och som vi i vuxenvärlden beskriver som ungdomsproblem där ungdomar inte 

svarar på auktoriteter. Hans-Erik Olsson väljer att belysa med ett historiskt citat från Sokrates: 

 

”Ungdomar nu för tiden älskar lyx. De uppför sig illa och föraktar auktoritet. De visar ingen 

respekt för äldre människor och älskar tomt pladder istället för arbete. De reser sig inte 

längre när äldre personer kommer in i ett rum. De säger emot sina föräldrar, pratar före alla 

andra, glufsar i sig maten och tyranniserar sina föräldrar.” (Olsson 1995:26) 

 

Hela 1900-talet är präglat med en uppfattning av att ungdomar är ett problem som bör 

regleras från en statlig och kommunal nivå. I vissa lägen är även kyrkan och andra välgörande 

organisationer inblandade för att uträtta disciplinerande åtgärder. Men då detta inte verkade 

särskilt effektivt utan föreslog, dock inte uttalat, att dra in ungdomarnas fritid i arbetet. På så 

sätt begränsade man ungdomarnas fria tid och fick en mer kontrollerande miljö (Olsson 

1995). 
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Fritid idag 
Vi har länge försökt att styra tiden och har utvecklat olika begrepp för att organisera oss kring 

den. Vi har klockor, scheman, kalendrar med mera. Men i den sociala världen har vi delat upp 

tiden i olika begrepp beroende på innehåll och kvalitet, där bland fritid och arbetstid som 

några centrala. Dessa är yttre tidsstrukturer som utformas för att dela in individers tid för plikt 

och för mer frivilliga aktiviteter (Balldin 2003).  

 

”Begreppet fritid förknippas ofta med frihet, livskvalitet och frivillighet” (Balldin 2003:7).  

 

Påtvingad fritid, ett annat synsätt 
Fri handling, fri vilja och fritt val är den definition av fritid som inte ifrågasätts. Det som 

däremot sätts på sin kant är avgränsningen mellan fritid och arbete. När blir fritiden en 

produkt av arbetets tvång? Är fritiden en påhittad företeelse av det kapitalistiska samhället? 

Fritidsintressen som att gå och se på fotboll, är det något vi gör för att vi vill eller följer vi 

bara systemets ramar (Spracklen 2009).  
 
Fritiden sätts på prov med moderna kritiska forskningsmetoder och där det framhävs hur 

fritiden diskuteras som tvång. I och med detta tvång sätts fritiden i en paradox som gör den 

mycket svårt att forska kring. Många fritidsforskare har helt övergett empirism och hamnat i 

en form av kunskapsteoretisk kris. Andra har valt att återuppta forskningen med kritisk 

sociologisk teori och forma kunskapsteorier med multiplisiva utgångar och sprickbildningar 

av sociala strukturer och på så sätt skapa teori om postmodern fritid (Spracklen 2009).   
Sparken menar att framväxten av det kapitalistiska samhället har skapat ett behov hos 

människorna att integrera med likasinnade på fritiden.  

 

Självförverkligande 
Gränsen mellan fritid och arbete krymper. Vi ser idag en utveckling där företagen inte bara 

äter upp den anställdas tid och energi utan även själen och fritiden. Det krävs mer och mer av 

arbetaren i det moderna samhället. Företagen för olika metoder för att pressa individen och tar 

i många fall ifrån självständigheten och möjligheten att självförverkliga sig genom arbetet. 

Där av stjäl de också individens fritid och dess, i viss mån, frihet. Hornet menar att i 

processen där arbete och fritid blandas ihop dras vi allt närmre en depression där ett 
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självförverkligande inte är möjligt. För att kunna självförverkliga sig krävs ett stort andrum, 

ett så kallat spelrum för både sinne och själ. Weber pratar om regressiv modernitet som i korta 

drag innebär att företagen suddar ut gränsen mellan privat och offentligt. Detta gör att 

individen blir tryckt och känner sig främmande från vad han gör, inte helt olikt Marx 

alienation. Detta tycks vara en stor orsak till att antalet depressioner ökar och människors liv 

känns allt mer kompakt (Hornet 2004). 

 

Människan är i stort behov av att fylla sin inre tomhet. Denna kan fyllas genom 

meningsfullhet i arbetet till exempel mer ansvar och större utmaningar. Weber drar likheten 

med bonden i slutet på medeltiden som vinner sin frihet. Han är inte längre styrd av en 

godsherre utan är sin egen chef. Han bestämmer vad han ska göra, när han ska göra det men 

inte om han ska göra det. På så sätt menar Weber att han har vunnit frihet från något, men inte 

frihet från att göra något (Hornet 2004). Men idag lever allt färre på bondens vis och 

merparten av oss jobbar för större företag. Företagen själva verkar i viss mån ha 

uppmärksammat detta genom att skapa ”plattare” organisationer via bland annat 

projektarbeten. Personer som i sin normala titel inte är chef blir nu projektledare och får 

möjligheten att utveckla något mer. Dock för detta med sig nackdelar som är mycket tydliga 

och som i slutändan leder till att gränsen mellan fritid och arbete krymper. Genom projekten 

erbjuds osäkra anställningsformer som å ena sidan är till för att företaget ska klara sig 

ekonomiskt om beställningarna slutar att komma in. Å andra sidan ett sätt att pressa individen 

till sitt yttersta och använda människan som en råvara. Där igenom pressar företaget 

människan att prestera och en fritid blir inte en möjlighet i samma utsträckning. 

 

Detta belyser vikten med ett rikt föreningsliv där en individ som i andra lägen känner sig 

pressad och ostimulerad. Föreningslivet erbjuder möjligheten att jobba i en domän utan tvång. 

En domän där människans själ och sinne får andas ut och finna den harmoni som inte 

existerar i vardagen. 
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Metod 
Jag har i min uppsats utgått med en kvalitativ forskning. Jag angriper problemen med de olika 

frågorna jag grundligen har och gjort intervjuer, observationer samt sett på tidigare forskning, 

främst på kvantitativa forskningsprojekt för att bredda min undersökning. 

 

Med utgångspunkt ur Max Webers Versthen kommer min undersökning präglas av försök att 

förstå individerna på en sociologisk nivå. Förstå vad, varför och när de vill och gör sina 

aktiviteter. Versthen hänvisar till att vi ska studera människors upplevelser i en historisk eller 

social kontext (Parkin 2004). Att uppnå en förståelse kring forskningsobjektet med ett 

”utanförperspektiv” och ur mitt sociologiska paradigm ”Paradigm are ´models of frameworks 

for observation and understanding which shape both what we see and how we understand 

it´”(Bailey et all 2011:11). 

 

Min personliga bakgrund 
Jag har en bakgrund som badmintontränare och har under många år sysslat med idrott på 

motionsnivå och på elitnivå. Jag har arbetat under ett år som vikarierande idrottslärare och där 

samlat på mig kunskaper om fältet jag nu forskar kring. Jag har före min bana som tränare och 

lärare själv varit aktiv spelare och därigenom fått mycket av den erfarenheten samt upplevt 

den stora betydelse en idrott kan ha för en individ i den sociala strukturen. Med det sagt har 

jag för avsikt att arbeta i området när jag avslutar mina studier, därav finns det en möjlighet 

att jag färgat visst material. Men jag har haft det i åtanke under hela processen och har jobbat 

hårt för att inte låta det genomsyra mitt arbete och insamling av material.  

 

Tillvägagångssätt 
Jag började med att ringa runt till eventuella respondenter och intressenter för att bygga upp 

en grund för i vilket intresseområde de var lämpligt att rikta min uppsats. Ur dessa samtal fick 

jag fram att idrottare som i ungdomen hoppar av är ett stort problem och vi bör göra något för 

just dessa. Därefter ringde jag upp mina intervjupersoner och bestämde träff. Inför första 

riktiga intervjun hade jag en föreställning om att jag skulle skapa underlag för en ny 

fritidsgård vilket jag snart skulle inse inte var ett hållbart alternativ. Jag intervjuade 

ordförande i en idrottsförening i Halmstad, chefen för fritidsförvaltningen, tränare i samma 
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förening, föräldrar till ungdomar verksamma i en elitsatsande förening i Malmö samt barn på 

skolor runt om i Halmstad.  

 

Vid dessa intervjuer kunde jag ta fram en del av mitt förslag Multisport som skulle fungera 

som en kontrollfråga till ungdomarna för att se hur vidare de var intresserade av att fortsätta 

med idrott i någon form. Jag valde teoretisk ansats kring minskning av avvikande beteenden 

och utförandemetod. För att stärka mina teorier observerade jag träningar och fokuserade på 

att se hur tränare och gruppdynamiken såg ut. Hur beter sig en tränare där många hoppade av 

gruppen och vice versa. Hur betedde sig ungdomarna mot varandra och hur såg det sociala 

klimatet på träningen ut. 

 

En enkätundersökning är tidigare gjord på samma område men besvarar inte riktigt de frågor 

jag vill och bortfallet var för stort för att göra en hållbar kvantitativ undersökning igen. Jag 

kommer nedan redogöra för de olika metoderna jag använt och avsluta med kritik mot den 

kvalitativa forskningen. Allt material är insamlat under november och december 2013. 

 

Observation 
Jag har arbetet med observationer för att kunna synliggöra vissa strukturer på träningar och i 

andra sociala sammanhang. Dessa strukturer är viktiga för mitt arbete eftersom mycket av min 

empiri bör förklara hur de sociala banden uppstår i idrottsvärlden. Men observationer tar 

mycket tid och jag har inte tiden som krävs för att gå in i en så kallad nativ där jag skulle på 

bästa sätt kunna se hur banden skapas och splittras (Denscombe 2010). Däremot har jag gjort 

deltagande och passiva observationer. Både som tränare, deltagare och åskådare, allt för att 

bredda mitt material tills att jag känt mättnad av insamlad empiri för ett hållbart arbete.  

 

Jag har i mitt arbete gjort en observation i explorativt syfte och tio observationer där jag sökt 

efter strukturer och igenkänningsmönster. 

 

Kritik mot denna metod är att det är som forskare väldigt svårt att inte påverka fenomenet i 

sig. Vi kan aldrig vara riktigt säkra på att det som observeras inte blir en reflektion av vårt 

eget tyckande. Det är extremt svårt att skilja på fakta och värdering. Vi kan till exempel aldrig 

vara säkra på om objektet beter sig i ett visst mönster på grund av att den blir observerad eller 

om den agerar likt i alla lägen. Vi kan inte heller vara helt säkra på att det inte är vi själva som 
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konstruerar de mönster vi vill hitta i observationstillfället eller om de faktiskt existerar 

(Denscombe 2010). Därför anser jag själv att endast observation skulle vara otillräcklig och 

kräver kompletterande metoder för att kunna komma med ett vetenskapligt hållbart resultat, 

de som Bailey et all (2011) kallat för ”mixed reaserch methods” där inte bara de kvalitativa 

metoderna blandas utan även de kvantitativa kan användas.  

 

De grupper jag observerat har varit tränings- och tävlingsgrupper som spelat lagidrott och 

individuell idrott och är mellan 13-16 år. Av sekretesskäl nämner jag inte mer om dem utan 

anser att det är tillräckligt med information för att i analysen kunna ge en bra bild av 

observationen. 

 

Intervju 
Jag har i mina intervjuer använt mig av semistrukturerad form. Jag har gjort 10 intervjuer med 

olika respondenter och haft frågorna: 

Hur ser du på fritid? 

Vad gör du när du slutat skolan? 

Skulle du vilja göra något mer än det du gör idag? 

Håller du på med någon idrott? 

Känner du dig ensam på din fritid? 

Har du haft ambitionen att elitsatsa? 

Om nej hur har du då blivit bemött i föreningen? 

Presentation av Multisport. 

Skulle du vilja delta i Multisport? 

 

Frågorna som jag använt mig av har utformats för att jag dels ska få en kortfattad bild om vem 

respondenten är och var denna befinner sig på sin fritid. Vidare vill jag få fram hur ett förslag 

om en ny verksamhet bemöts av eventuella intressenter. Kanske inte specifikt Multisport utan 

tanken av något de tidigare inte stött på. 

 

Jag har aktivt valt att inte ha med några frågor kring avvikande beteende då de kan vara 

forskningsetiskt problematiskt då intervjupersonerna är minderåriga och frågorna jag då 

skulle ställa skulle röra sig om olagliga handlingar. Jag har istället valt att ställa frågor helt 

utifrån idrottens vikt i ungdomars fritid. 
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Utefter dessa har intervjuerna utvecklats på olika håll och jag har låtit respondenten styra vart 

de vill, i vissa fall lagt till följdfrågor och i vissa bara låtit respondenten prata. 

 

När jag har intervjuat de vuxna respondenterna har jag istället valt en ostrukturerad form 

eftersom det i dessa fall känts mer naturligt att ha en öppen diskussion om vad vi kan göra för 

ungdomarna i kommunen.  

 

Nackdelen med den ostrukturerade formen har varit att det fallit in i att jag har pratat mest och 

vissa intervjuer har varit helt betydelselösa eftersom jag bara presenterat ett förslag och då 

inte fått mer respons än att de tycker det är en bra idé, där av ett visst bortfall. 

 

De personer jag har intervjuat är främst ungdomar inom åldersspannet som jag funnit via 

skola och idrottsföreningar. De vuxna som jag diskuterat med har varit nyckelpersoner för 

området, däribland ordförande för föreningar, tränare, fritidsledare och personer med 

beslutanderätt inom området fritid. 

 

För att hålla trovärdighet i undersökningen gentemot mina respondenter utformade jag ett 

seriöst förslag att presentera för att se hur föreningar ställer sig i ett utbrett samarbete mot 

avvikande beteenden. Så är ser idén ut: 

Multisport 
Projektet Multisport kommer Halmstad badminton tillsammans med Halmstad Bordtennis 

klubb, Halmia, Halmstad Volley, Halmstad innebandy och Muay Thai, bedriva under 

kommande säsonger. Vi har riktat in oss på 3 lagidrotter respektive 3 individuella idrotter. 

Projektet kommer att delas upp i 6 olika tillfällen, alla sker i samma lokal men på olika dagar 

och olika idrotter. Vi kommer att ha träningstillfällen 2 gånger i veckan och ha ett rullande 

schema mellan de olika idrotterna, med andra ord är varje idrott återkommande var tredje 

vecka. Gruppen kommer första terminen bestå av högstadieungdomar. 

 

Upplägget för varje träning kommer att likna varandra för att ungdomarna ska känna igen sig 

i vad de gör. Därför är det viktigt att en och samma tränare är på plats varje gång men med en 

hjälptränare från den idrott vi utövar den dagen, för att få specialkompetens inom den aktuella 

idrotten.  
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Aktionsforskning och Empowerment 
Jag har under min forskningsprocess arbetat hårt för att få fältet delaktiga i mitt projekt då det 

är nödvändigt för att få det att fungera. Jag har använt mig av intervjuer där jag riktat frågor 

till en positiv mening och därigenom fått ett positivt bemötande och mer engagerade 

respondenter. 

”conducting reaserch with people, not on people; improving the social situation or seeking 

social change, through reaserch; lerning and reflection between the researcher and 

researched;”(Bailey et all 2011:51).  

  

Jag har använt en empowerment inriktat forskning och därmed jobbat för att inte bara ändra 

på mitt fält utan också engagera brukare och intressenter. Empowerment, den pragmatiska 

förgreningen som påvisar förändring genom aktiva handlingar. Det folkliga deltagandet kan 

innebära att forskningsdeltagarna har full insyn genom hela processen men det kan också 

innebära att hålla forskningsdeltagarna informerade och tillfråga dem vid behov (Starrin B, 

2009).  

 

Jag har arbetat tätt intill mina intressenter och försökt få dem att komma med idéer kring 

förändring i positiv bemärkelse. Jag har försökt engagera föreningar och försökt få dem att 

inse sin stora samhällsvikt och vad vi tillsammans skulle kunna åstadkomma. Jag har varit 

väldigt öppen med mina intentioner och blottlagt alla olika tankar kring en verksamhet med 

inriktning på att stärka sociala band.  

 

Urval 
Urvalet har en stark karaktär av ”gatekeepers” (nyckelpersoner) det vill säga de personer som 

har tillgång till information och har en roll inom fältet jag undersöker (Bailey et all 2011). 

Nästa urval jag använder, främst för att få tillgång till ungdomarna, är snöbollsstrategin. 

Denna strategi går ut på att vi hittar våra personer som på något sätt är knutna till mina 

tidigare intressenter (Bailey et all 2011). Jag har sökt efter ungdomar som hoppat av idrotten 

genom tränare och föreningar och därefter gjort mina semistrukturerade intervjuer.  

 

Etiska aspekter 
När jag närmar mig mitt fält vet jag att många av mina respondenter inte är myndiga vilket i 

sig är ett forskningsetiskt problem. Jag bör ha tillåtelse från målsman för att genomföra 
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djupgående intervjuer. Eftersom mitt ämne inte rör speciellt känsliga frågor har det inte heller 

varit några problem. I detta hänseende har jag talat med respektive rektor på de skolor jag 

besökt samt diskuterat med målsmän om mina intentioner kring intervjun.  

 

Jag har inte tagit namn på mina intervjupersoner och varit noga med att inte nämna vilken 

förening de tillhör utan endast vilken idrott eftersom jag anser det nödvändigt i en analys.   
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Teori 

Avvikande beteende 
En stor del av mitt arbete handlar i grunden om att minimera risken för att ungdomar ska 

hamna i ett själv- och samhällsskadligt beteende eller så kallat avvikande beteende. När en 

ungdom kommer i kontakt med ett gäng finns det mycket som pekar på att denna hamnar där 

på grund av brist på sociala band. Gängen erbjuder en social struktur som individen saknar av 

någon anledning. Mats Hilte (2012) menar att det finns två olika syner på detta. Å ena sidan 

är det den gemenskap och sociala trygghet som gängen erbjuder som lockar å andra sidan kan 

det vara samhället som inte lyckas nå ut till individen med inkluderande åtgärder. Det råder en 

ganska enig punkt inom sociologin att just det avvikande beteendet beror på vikten av starka 

sociala band. Durkheim och hans diskussion kring självmordet är en av dem där han förklarar 

hur det anomiska självmordet beror på bristen av social interaktion (Hilte 2012).  

 

Per-olof H Wikström har i samarbete med brottsförebyggande rådet gjort intervjuer med 

vuxna i Stockholm om deras trygghetskänslor i sitt bostadsområde. Likt Hilte syns ett mönster 

av hur de sociala banden speglas även i denna aspekt. Tryggheten verkar öka i relation med 

hur bra kontakt du har med grannarna dock med en viss betydelse på vilket område du bor i. 

De vuxna som bor i de förorter som har större sociala problem känner sig också i större 

utsträckning otrygga när de ser en främmande person i området (Wikström 1991). Med detta 

vill jag ha sagt att denna otrygghet vuxna tycks få av bristen på sociala band kan skapa 

problem, både kriminella och självuteslutning från samhället. 

 

Jerzy Sarnecki (1990) har i sin bok social anpassning och samhällssyn intervjuat män i 40års 

åldern med missbrukar- eller kriminell bakgrund. Sarnecki beskriver i sin analys hur männen 

under en lång period, de flesta sedan tidig ungdom, agerat med en avvikande karaktär. 

Undersökningen tyder på att respondenterna har viljan att sluta med sin kriminella bana. 

Många vill få den kontakt med familj och vänner de förlorat på grund av sitt handlande. Även 

om Sarnecki inte tror att alla kommer komma ur sitt avvikande beteende tror han att 

respondenterna uppriktigt vill det och det som verkar locka är just att stärka de sociala banden 

(Sarnecki 1990).  

 

Travis Hirschi har utvecklat en kontrollteori kring just sociala band där han försöker förklara 

varför människor försöker anpassa sig efter etablerade mönster. Hans tankar bygger kring att 
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en människas sociala behov försvagas eller stärks på olika områden. Han menar bland annat 

att ett missbruk inte växer fram utav behovet av varan utan av att de sociala band individen 

har är försvagade och missbruket leder till social interaktion där möjligheten för dessa band 

stärks (Ball et al. 2007). Han använder sig av fyra komponenter för att beskriva sociala band. 

Anknytning, åtaganden, deltagande och tro.  

 

Anknytning som de psykiska och emotionella anknytningar till andra människor. Ju närmre vi 

står människor som levt ett socialt etablerat liv desto svårare har vi att falla in i avvikande 

beteende. Med åtaganden menar han det vi tagit till oss och inte vill förlora, till exempel om 

vi har en familj eller ett arbete kommer vi ha svårt att falla in i avvikande beteende eftersom 

vi är rädda att förlora det. Deltagande syftar till fritidsaktiviteter som idrott och föreningsliv. 

Ju mer tid vi lägger på dessa desto mindre tid finns det att falla in i avvikande beteende. Och 

slutligen tro som är en avgörande faktor i sociala band. Här handlar det om att tro på 

konventionella normer och värderingar. Om du inte följer sociala koder riskerar dina sociala 

band att försvagas och du är då mer angelägen om att begå avvikande handlingar (Hilte 2012).  

 

Ungdomar med en bakgrund av trassliga familjeförhållanden som inte lärt sig hur de ska 

handskas med sociala normer och koder löper i större utsträckning risk att hamna i ett 

avvikande beteende. Det är viktigt att samhället och myndigheter tar sitt ansvar gentemot 

dessa ungdomar genom att fånga upp dessa på ett inkluderande sätt. Dagens samhälle påverkar 

även kärnfamiljen och därför blir instanser som skola och fritidsvanor en allt viktigare del i den 

sociala integrationen (Kihlström 2009). 

 
Avvikande beteenden är alltså något vi i vuxenvärlden bör jobba mot för att ge våra barn en 

framtid med mindre klyftor i samhällsstrukturen. Vi bör i större utsträckning skapa trygga 

miljöer och aktivera ungdomarna både fysiskt och socialt. För att jobba mot de destruktiva 

beteendena bör vi stärka alla social band, allt ifrån kopplingen mellan vuxen- och 

ungdomsvärlden till kopplingen mellan ungdomarna. Görs detta i en trygg miljö där alla 

deltagare sätts i olika situationer och aktiviteter där dem är duktiga i vissa och lite sämre i 

andra kommer vi kunna rubba den ”normala” hierarkin och på så sätt stärka banden mellan 

deltagarna. Samtidigt kommer ungdomar i större utsträckning fortsätt med fritidsaktiviteter in 

i vuxen ålder och på så vis undvika bland annat vissa typer av depression och kommer 

betydligt närmre en självförverkligande vardag.  
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Empowerment, en teoretisk bakgrund till ett praktiskt arbete 
Empowerment är en form som kort kan beskrivas som hur makten överförs från högre instans 

till brukarnivå. Man gör en utplattning av hierarkin som lägger beslutanderätt hos brukaren 

istället för en ledning. Man pratar om att empowerment är ett måste inom socialt 

förändringsarbete då det är av högsta vikt att placera brukarens önskningar, förhoppningar 

och mål i första rummet. Vi vill att brukaren ska självförverkliga sig genom de olika problem 

och val denna ställs inför. 

”Vi människor kommer bäst till vår rätta och hjärnan ”mår” och utvecklas bäst när den får 

sättas i arbete som problemlösare och beslutsfattare” (Starrin 2009:13) 

 

I föreningslivet bör man genom ett empowerment inriktat arbete få barnen att reflektera och 

tänka själva. Alla ska vara delaktiga i beslutstagandet inom gruppen och ungdomarna ska få 

visst ansvar till exempel kommer en ungdom att hålla uppvärmning och stretch varje träning. 

Små uppgifter kan tyckas men för att utveckla de verkställande funktionerna är det en mycket 

viktig del. I denna del ska påverkan från tränare vara så liten som möjligt och barnen ska i 

största möjliga mån lära av egna reflektioner.  

 

Motståndet till införandet av denna metod kommer vara den traditionella inlärningsprocessen. 

I skolan och inom idrottens värld har vi en tydlig tendens till att lära ut ren fakta istället för 

förmågan att tänka själv (Starrin 2009).  

 

Genom att lära ungdomarna resonera genom en resonemangstabell och se till verkställande 

funktioner ger vi dem en bättre ”verktygslåda” för att klara det hårda klimatet inom och 

utanför idrotten. När vi implementerar Empowerment på idrottsutövande ungdomar kommer 

vi förhoppningsvis skapa en mer självständig och driven generation som i större utsträckning 

stannar i den stimulerande idrottsrörelsen och undviker avvikande beteenden. 
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Analys 
 
I de teorier jag använder är det utstående hur viktig fritiden är och hur mycket den präglar vårt 

samhälle. Vi ser effekter av fritiden som både positiva och negativa men jag kommer att rikta 

mig åt att förebygga de effekter som kan anses tillhöra avvikande beteende. Det har alltid 

legat i vuxenvärldens intresse att försvara sin egen ungdom och det görs gärna genom 

beskyllning av nästkommande generation. Avvikande beteende och sociala band som Hilte 

beskriver utifrån Hirschi har en klar appliceringspunkt för det brottsförebyggande arbete med 

ungdomar en idrottsförening kan ha. Anknytning, deltaganden och i möjliga fall åtagande i 

första rummet kommer vara ett hållbart måtto för den bildande idrottspedagogiken. Genom 

den gemenskap idrotten för med sig kommer de deltagande ungdomarnas riskfrekvens för ett 

avvikande beteende minska avsevärt.  

 

Mål och policy inom föreningar 
Mål som bör sättas i fokus i hela verksamheten ska ha just Hirschis tankar invävda i sig. 

Anknytningen av de emotionella banden ska vara en gruppvärdegrund. Det ska inte tolereras 

någon form av mobbning och kompisskap ska vara högt prioriterat. Deltagande kommer sig 

naturligt in i en fritidsverksamhet där det som tidigare sagts innebär att skapa tillfällen där 

ungdomarna kan spendera sin fritid och därför inte har tid för avvikande beteende.  

Paradoxen 
Genom alla tider har det pratats om att ungdomarna inte blir tillräckligt stimulerade och att 

deras fria tid måste regleras. Med det sagt har man också framhävt vikten av utveckling och 

ungdomens behov av att bestämma själv. Paradoxen ställs då som å ena sidan reglera 

ungdomars fritid, å andra sidan låta dem vara fria. Föreningar står mellan dessa punkter och 

det kan bli något problematiskt. Men en viktig aspekt är att vinna ungdomarnas vilja att 

förändra och utveckla enligt ett empowerment perspektiv.  

 

Hur arbetar föreningar idag? 
De policydokument jag hittar är framtagna av riksidrottsförbundet 2009 och heter ”Idrotten 

vill”. Dokumenten används av föreningar med idrottsanknytning runt om i landet och 

fungerar som en form av styrdokument för ideella verksamheter. Värdegrunder och 
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idrottsutövning ligger i fokus och det skrivs om idrott för barn och vuxna, elit och motion, 

men i huvudsak om att idrott ska skapa glädje.  

 

Dokumenten riktar sig inte till en specifik idrott utan till en helhet och det syns att de vill få ut 

en samarbetande funktion mellan olika idrotter för samhällets bästa. Detta är dock inte uttalat 

utan något som jag tolkat utifrån de olika texterna gentemot den forskning som tidigare 

bedrivits kring sociala band och idrott. Det beskrivs i dokumenten hur en demokratiskt 

tänkande organisation ska agera och hur det bör arbetas mot en vinst för alla. ”Varje deltagare 

ska, inom de ramar som är tillgängliga, få möjligheten att få utvecklas efter sina och den 

egna gruppens önskemål” (s.14 i idrotten vill). 

Andra delar så som respekt mot andra, hantering av ekonomi, miljö och jämställdhet tas upp 

med kortare förklaringar. Vidare tar man upp samhällsnyttan i ett väldigt kort sammanfattat 

stycke där man poängterar idrotten som den största svenska folkrörelsen med över 600 000 

ideella krafter.  

 

 

Respondent svar 
 

Fritidsledare, Tränare, föreningsordförande, föräldrar till elitsatsande 
ungdomar. 
I diskussionsintervjuerna med nyckelpersoner pratar vi om de viktiga delarna föreningar 

spelar runt avvikande beteende. Respondet 1 säger: 

 

”Jag tror att föreningar runt om staden har en jätteviktig inverkan på social integration hos 

ungdomar” 

 

I diskussioner med föräldrar till elitsatsande ungdomar kommer det fram en rädsla för att 

ungdomarna ska sluta med idrott helt om de tröttnar på aktuell sport. Jag presenterar då en ide 

kring en mixad idrottsutövning som jag kallar multisport som ett steg i och en av föräldrarna 

säger  

 

”om det hade funnits när jag var 14år och slutade med fotboll hade jag kunnat tänka mig att 

delta” (respondet 2).  
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Tror du att ett förslag som utvecklar idrotten kan leda till att ungdomar nyttjar mindre droger, 

alkohol, tobak och narkotika? 

 

”absolut men jag vet inte om det skulle bli någon större inverkan då jag tror det är elitidrott 

som är den delen som motverkar alkohol konsumtionen mest” (respondent 2) 

 

Jag ringde därför upp 6 olika idrottsföreningar och presenterade mig och hörde mig för vad de 

tror kring min frågeställning. Hur ser er förening ut och vad drar ni för slutsatser kring att 

ungdomar slutar frågade jag en lagidrott.  

 

”Jag tror de slutar för att de blir petade ur laget eller kanske främst för att intresset för tjejer 

och annat som händer i ungdomen blir mer intressant” (Respondent 3) 

 

Samma respondent fick frågan vad han tror om en ide som Multisport där olika föreningar 

samarbetar för att behålla fler inom föreningslivet. Det framgår en viss girighet då det läggs 

ett stort fokus på vad föreningen tjänar ekonomiskt på ett sådant projekt. Jag försöker styra av 

det och få dem att se samhällsvikten men det tycks inte bli bemött och det blottas här en av 

idrottens svagheter gentemot att arbeta tillsammans med andra sporter för ett större arbete mot 

avvikande beteende.  

Styrelsemöte 
För att få en närmre bild av vad föreningar är villiga att göra för att nå ut till en bredare grupp 

tar jag de förslag jag kallat Multisport och presenterar för föreningsstyrelse. Jag presenterar 

det som ett potentiellt framtida projekt för att det ska tas seriöst och att de verkligen måste ta 

ställning till ett mer utbrett arbete.  

 

Den vidare samhällsnyttan av projektet tycks inte synas för föreningen där projektet ska 

genomföras. När jag presenterar verksamheten med alla olika komponenter där i bland 

förminskningen av avvikande beteende och utformning får jag frågan  

 

”vad tjänar vi som förening på detta?” (styrelsedeltagare 1) 
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Jag återgår då till min presentation att det handlar om en samhällsnytta i stort där vi kan 

undvika avvikande beteende genom att föreningslivet och de olika sporterna lär sig 

samarbeta. Återigen får jag frågan vad föreningen tjänar på detta ekonomiskt? I frågan finns 

en tydlig intention att projektmedel som söks bör höjas för att föreningens elitverksamhet ska 

gå ihop.  

 

Att istället för att tillsammans arbeta för ett stort och jämlikt mål ser man istället vägen att 

konkurrera på marknaden. I stället för att vara den förening som vill göra något för staden i 

stort väljer man att vrida poängen till sin egna ”personliga” vinning genom att försöka tjäna 

pengar på kuppen. Detta är dock inte åsikter som delas av hela styrelsen utan endast av en del. 

 

”Vi vinner deltagare till föreningen och syns i en positiv bemärkelse” (styrelsedeltagare 2) 

 

Är något som den äldre deltagaren försöker förklara för styrelsedeltagare 1. Dock verkar det 

inte ha någon direkt inverkan.  

Ungdomar.  
När jag närmat mig fältet har jag intervjuat ungdomar som tillhör min målgrupp (årskurs 6-9) 

och frågat dem vad de helst gör på sin fritid. Det mest genomsyrande svaret var  

 

”Jag gillar att spela data och hänga med kompisar” (respondet 5) 

 

Därefter tycks ett återkommande svar vara idrottsutövning av någon form.  

 

”Jag skulle vilja hålla på med idrott typ som på skolgympan” (respondent 5) 

 

 

När jag pratar med ungdomarna om träning och idrottsutövning får jag lite varierande svar 

beroende på vilken plats jag befinner mig på. Det som jag uppmärksammar är att svaren tycks 

bero på grupptryck och ha en koppling till de sociala banden. När jag frågar en ungdom som 

är aktiv inom en viss idrott och frågar denna på platsen där idrotten utövas får jag svaret att 

det är just denna idrott individen vill hålla på med och ingen annan.  
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”Jag vill bara spela bandy eftersom det är den roligaste sporten, men det hade varit kul att 

spela lite mer med kompisar” (respondent 6) 

 

När jag i en skola möter ungdomar som tycks ha samma bakgrund får jag istället intrycket att 

de hellre skulle vilja hålla på med Multisport än bara en idrott. Frågan jag ställer mig är om 

detta beror på rummet vi befinner oss i där normer och regler känns viktiga att följa för att 

behålla sina sociala band och därav riktar svaret till det man tror är närmst rummets norm. 

 

”det hade ju varit kul att typ hålla på med en massa sporter men det finns det ju liksom inte 

tid till” (respondent 7) 

 

Frågan om hur de blivit bemötta när de inte haft viljan att elitsatsa har fått mycket varierande 

svar. Några har sagt att de inte ens blivit tillfrågade utan att det bara har hänt och de har bara 

”kört på” tills de tröttnat.  

 

”Jag flyttades till en tävlingsgrupp där man var tvungen att tävla för att va med. Då tröttnade 

jag och slutade istället” (respondent 7) 

 

Andra har blivit petade ur laget och då aldrig blivit erbjudna en möjlighet att fortsätta i 

föreningen trots att de vill. Men det vanligaste svaret var att de fått träna med de andra som 

inte satsade och där har de saknat struktur och engagemang från tränarna att utveckla, därefter 

har de även slutat med idrotten. 

 

”Asså träningarna va så dåliga, alla bara sprang runt och lekte istället för att spela” 

(respondent 8)  

 

När jag diskuterar Multisport med dem tycks svaren peka åt att de skulle vara fler som stannar 

inom idrottens värld. Många svarar att det skulle vara kul att hålla på med olika idrotter där de 

kan ta med sina kompisar. Några av de aktiva svarar att de är lite för duktiga på sin idrott så 

det är inte kul att utöva den med sina ”vanliga” kompisar med tycker att Multisport skulle 

vara kul eftersom de då skulle kunna hålla på med olika sporter där de väger upp varandras 

svagheter och styrkor.  

 

”det är inte kul att spela badminton med mina kompisar eftersom jag vinner för lätt. 
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Det skulle ju vara roligt att hålla på med olika idrotter så ju för där kan man möta sina 

kompisar i andra sporter också” (respondent 5) 

 

När jag frågar dem om hur ofta de vill träna får jag svaret två gånger i veckan. En ungdom 

förklarar  

 

”två gånger i veckan är lagom eftersom om det skulle vara fler skulle jag inte hinna göra 

mina läxor” (respondet 7).  

 

En annan ungdom som redan höll på med en idrott men ändå var intresserad av att börja med 

Multisport svarade  

 

”två gånger är rätt lagom men det hade ju vatt kul med varje dag också” (respondet 8). 

 

Observationer. 
Jag har observerat olika träningar i olika föreningar. Med fokus på min åldersindelning (13-

16år) har jag sett på både elit- och motionsverksamhet. De träningar som är inriktade på 

motionerande ungdomar är i regel lite ”slappare”. Träningarna saknar i större utsträckning, än 

de med elitsatsning, en tydlig struktur och disciplin. Ungdomarna tycks bete sig olika 

beroende på satsningsgrad och det verkar inte bero på just ungdomens inställning utan snarare 

på tränarens. Tränaren som i vissa fall bara är någon form av materialhanterare har svårt att 

hålla gruppen och ge gruppen vad den kräver. Tydligast syns detta i ett upprop som varje 

träning börjas med. I elitgruppen står alla, tränaren kollar sig omkring och antecknar vilka 

som är på plats. Därpå sätts en längre uppvärmning igång. I motionsgruppen sätter sig alla i 

en ring och tränaren ropar ut namnen som om det vore första gången han såg dem. Redan här 

ser man prägeln av inställningen från ledaren och hur den smittar av sig till gruppen. 

Motionsgruppen sätter sedan också igång med uppvärmning, då med en av ungdomarna som 

ansvarig samtidigt som ledaren går och sätter sig på en bänk.  

 

Det verkar som att det finns ett tydligt krav från gruppen, som ”motions” ledaren missar, att 

tydlig struktur och utvecklingspotential är mycket viktigt. Kanske inte för att bli elit utan att 

förbättra sin kapacitet fysiskt och psykiskt. Ungdomarna tycks tröttna på avsaknaden av 
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utveckling och vill mer. Jag ser i dessa fall en tydlig tendens till avhopp från idrotten av 

anledningen att de tröttnar på idrotten.  

 

Men elitgruppen tycks också ha en liten bitter underton och efter att observerat ett antal 

träningar kan jag se ett mönster. De som kommer suckande och lite halvgnälliga tycker det är 

ett evigt malande. Samma övningar om och om igen, samma röst som skriker i bakgrunden 

”ta i nu för fan” och jag ser även här samma mönster till avhoppning.  

 

Ett problem som jag tycker mig identifiera är att ungdomen eller ”brukarens” önskan och 

behov är inte det som sätts i centrum utan snarare verksamhetens mål hos de olika 

föreningarna. Det läggs en större vikt vid att bevisa att det drivs en fin och bra verksamhet 

istället för att se till individens bästa.  
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Resultat och slutsatser 
 

Avvikande beteende är något som inte tycks diskuteras inom idrotten, åtminstone inte inom 

föreningarna. När jag ställer frågor kring ämnet reflekterar respondenterna över de och tycker 

att de omedvetet jobbar mot det. Men en vidare förändring i strukturen verkar inte 

föreningarna villiga att satsa på. Något som tycks lysa igenom är att ekonomiska lösningar för 

att bedriva elitverksamhet kommer i första rum. Man verkar ha en bild av att den mer 

”oseriösa” träningen och de projekt som bedrivs ska finansiera de redan duktiga spelarna 

inom klubben.  

Kritik mot idrotten. 
Den idrott jag besöker och vill utveckla tycks inte vara beredd på en förändring. 

Implementering av ett Empowermentinspirerat arbete kommer vara långdragen och svårt. 

Man kommer att bli tvungen att skapa en idealverksamhet där teorier kan prövas och 

utvecklas för att sedan spridas vidare. Idrotten som den ser ut är väldigt konkurrensinriktad 

och det pågår någon form av medlemskrig mellan de olika föreningarna och i kampen glöms 

det viktiga arbetet bort. Engagemang bör ligga i att motarbete detta etablerade system med 

nya tankar och idéer. 

 

Idrottens vikt 
I mitt arbete har jag ställt frågor kring ungdomars idrottsvanor och hur vi i vuxenvärlden kan 

öka dessa i centrum. De återkommande svaren som tycks finnas i allt insamlat material är att 

det bör finnas en verksamhet som inriktar sig mot ungdomar där de kan skapa och stärka de 

sociala banden som håller dem från det avvikande beteendet. Tidigare har 

föreningsverksamheten setts som en av de avgörande faktorerna i motstånd mot det avvikande 

beteendet men då endast eftersom den är tidskrävande och kan resultera i att ungdomen inte 

har tid för ett avvikande beteende. I min undersökning visar det sig att det även finns en stark 

gemenskap och förmåga att både skapa och stärka de sociala banden. I en verksamhet där 

Empowerment sätts i fokus som utförandemodell kommer vi att kunna se ett förebyggande 

system mot avvikelser från ungdomarna och skapa nya grupperingar och sociala strukturer.  

 

En annan viktig aspekt är föreningslivets förmåga att skapa gränser och skilja det offentliga 

och privata. Att komma till en förening och koppla av helt från arbete och skola gör att vi 
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tydligare kan dra gränser mellan de olika sfärerna. Exempel på hur detta sker kan vara så 

enkelt som tidsbegränsningar. Ungdomarna går i skolan fram till 15:00 därefter ska de göra 

läxor hemma och i brist på fritidsaktiviteter fortsätter de med samma mönster som i skolan 

och får inte den betydande fritiden. De kan således komma närmare ett självdestruktivt 

beteende. Om dem i stället kommer hem från skolan, gör sina läxor och sedan går på en 

idrottsaktivitet får de en tydlig avskiljare från den dagliga verksamheten.  
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Avslutande diskussion 
I arbetet kring idrotten finns en hel uppsjö med problem som är ständigt föränderliga. Om vi 

idag kan identifiera ett problem behöver inte lösningen vi kommer fram till vara applicerbar i 

morgon. Det vi vet är att föreningar alltid måste vara på sina tår för att ta fram nya arbetssätt 

och vara flexibla för hur övriga samhället ser ut. Just nu ser det rätt ut att implementera 

empowerment men eftersom både skola och arbete är i en fas där det förändras väldigt mycket 

kanske det bästa i framtiden kommer att vara i stort sätt en brukarbefrielse i form av att inte 

låta brukaren bestämma alls. Kanske blir det aktuellt att ha denna timme eller de två timmarna 

helt initiativlösa. En plats dit brukaren kommer och bara är, utan att behöva ta några beslut 

överhuvudtaget. Det enda vi med säkerhet kan säga är att idrotten är viktig för individen och 

samhällets utveckling och den kommer att fortsätta vara det i många år framöver.  

Vidare kommer projekt likt Multisport vara viktiga för en ökad idrottskonsumtion även i 

vuxen ålder då en målsättning bör vara att få ungdomarna att fortsätta engagera sig i 

föreningar. Detta har potential att hindra självdestruktivt beteende även i vuxen ålder och ökar 

möjligheten för en så kallad självförverkling.  

Korta svar på frågeställning: 
 

Söker sig ungdomar ifrån idrotten och i så fall varför? 
Ungdomar söker sig ifrån idrotten många gånger på grund av bristande intresse och i ökat intresse på annat 

håll.  

 

Hur kan en verksamhet med inriktning att förebygga avvikande beteenden hos ungdomar se 

ut? 
En verksamhet i detta avseende bör förläggas med brukarinriktat arbete. Brukaren bör bestämma vad, när och 

hur något ska utföras. I mitt fall en idrottsinriktat projekt med Empowerment som lärande. 

 

 

Vad gör föreningslivet till en viktig del i människors vardag? 
Människor är i behov av ett andrum som gör skillnaden mellan arbete/skola och fritid tydligare. Föreningslivet 

erbjuder just en sådan avgränsning för både kropp och sinne och i det stora hela kan vi med ett rikt föreningsliv 

förhindra både ungdomskriminalitet och utmattningsdepressioner i vuxen ålder.  
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Fortsatt forskning 
Det som inte är belyst i denna undersökning och borde göras som komplettering är att utföra 

ett projekt likt Multisport och göra en utvärdering. Eftersom vi pratar om empowerment är det 

viktigt med uppföljning för att helheten ska gå att dra slutsatser kring. Fungerade projektet, 

vad tyckte ungdomarna efter en tid i projektet, kan vi se några statistiska förändringar kring 

avvikande beteenden, ökar intresset för föreningslivet i samband med att projektet växer.  

Samma typ av undersökning bör göras på de ungdomar/vuxna med en bakgrund i en 

avvikande karaktär. Vad skulle en mer utvecklad idrottsrörelse gjort för dem? 

Frågorna är många och jag hoppas att de kommer att besvaras positivt i en omfattande 

utvärdering.  
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