
 

 

 

Examensarbete 

Den potentiella 

idrottsföreningen 
En kvalitativ studie med inriktning mot ANDTS och 

ungdomsidrott 

Författare: Stefan Johansson & Lisa Malmström 

Handledare: Berth Andersson Hagel 

Examinator: Mikael Dahlberg 

Termin: VT18 

Ämne: Pedagogik 

Nivå: Grundnivå 

Kurskod: 2MB332-II 



  
 

i 
 

 

  



  
 

ii 

Abstrakt 
Linnéuniversitetet 

Institutionen för pedagogik 

Pedagogik med inriktning mot ungdoms- 

och missbruksvård 

Examensarbete 15 hp 

 

 

Titel  Den potentiella idrottsföreningen – en kvalitativ studie med 

inriktning mot ANDTS och ungdomsidrott 

 

Engelsk titel  The potential sports association – a qualitative study 

focusing on ANDTS and youth sports 

 

Författare  Stefan Johansson & Lisa Malmström 

 

Handledare  Berth Andersson Hagel 

 

Datum  Mars 2018 

 

Antal Sidor  41 

 

Nyckelord  ANDTS, risk- och skyddsfaktorer, ungdomar, 

idrottsföreningar 

 

 

 

 

Studiens syfte var att undersöka ANDTS kopplat till ungdomsidrott. Dels 

undersöka upplevelsen hos ungdomsansvariga personer men även huruvida 

idrottsföreningen bör uppfattas som en risk- eller skyddsfaktor. Studiens 

metodologiska utgångspunkt vilar på en tolkande kvalitativ ansats, där det 

empiriska materialet inhämtats genom semistrukturerade intervjuer med sex 

respondenter, från sex olika idrottsföreningar. Resultatet undersöktes genom 

det sociokulturella perspektivet och påvisar skyddsfaktorer i den sociala 

gemenskapen, goda vuxenkontakter och utbildade ledare. Selektering, 

grupptryck och exponering för ANDTS framhålls som riskfaktorer. En såväl 

förutsättning som utmaning inom idrottsföreningar är ideella krafter. 

Majoriteten av studiens idrottsföreningar arbetar inte aktivt med ANDTS-

frågor, däremot har de styrdokument, vilka kan ses som en skyddsfaktor. 

Slutsatsen med studien är svårigheten att se idrottsföreningen isolerat som 

en risk- eller skyddsfaktor mot ANDTS samt att studiens idrottsföreningar 

generellt inte arbetar aktivt med ANDTS-frågor. Därav kan en stor 

utvecklingspotential ses hos idrottsföreningar beträffande att stärka flertalet 

skyddsfaktorer mot ANDTS-problem.  
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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till samtliga av studiens respondenter, som genom sin 

medverkan såväl bidragit med viktig kunskap till området som att aktuell studie varit 

möjlig att genomföra.  

 

Ett stort tack förtjänar även vår handledare Berth Andersson Hagel. Din vägledning 

under skrivprocessen har varit värdefull. 

 

 

Stefan Johansson & Lisa Malmström 
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1 Inledning 
Idrottsrörelsen är en stark och populär integrationsarena där nio av tio ungdomar någon 

gång under uppväxten deltagit i och sammanstrålat med andra ungdomar i gemensamma 

intressen (RF, 2014a). Sveriges idrottsrörelse har mer än tre miljoner medlemmar där 

det största antalet av deltagarna är barn och ungdomar. Arbetet bedrivs av över 600 000 

ideellt arbetande ledare som är utspridda inom 20 000 lokala idrottsföreningar, vilka är 

anledningen till att idrotten kan bedrivas (RF, 2009). 

 

Staten främjar idrottsrörelsen och beskriver idrottsföreningen som den tredje viktigaste 

uppfostringsmiljön efter hemmet och skolan, med en målsättning att barn och ungdomar 

bör fostras till att bli goda och ansvarstagande samhällsmedborgare (SOU, 2008:59). 

Utöver miljön formas även barn och ungdomar i samspelet med andra människor i 

enlighet med ett sociokulturellt perspektiv. Lärande och utveckling är bundet till det 

sociala sammanhang där ungdomar finns och är inte något som äger rum inne i huvudet 

på enskilda individer, utan mellan individer och genom erfarenheter. Att som ungdom 

aktivera sig i en idrottsförening innebär en början på ett sociokulturellt lärande 

(Gerrevall, Carlsson & Nilsson, 2006). 

 

Idrotten verkar som en socialisationsarena där barn och ungdomar inte enbart lär sig att 

bli duktiga inom sin idrott. Attityder, normer, värderingar och beteendemönster är några 

av de livsviktiga verktygen som erfaras i det sociala samspelet med kamrater och ledare 

som i sin tur främjar den personliga utvecklingen, såväl inom idrotten som utanför 

idrottsarenan (SOU, 2008:59). De rådande normerna och värderingarna formar en 

specifik kultur, skapad av de människor som ingår i idrottsföreningen. Kulturerna i sin 

tur genomsyrar hela idrottsföreningen och är bärande för den lärandemiljö som råder 

(Gerrevall et al., 2006). 

 

Det är tydligt att idrotten som socialisationsarena sammanför många ungdomar till en 

gemenskap där rådande kulturer påverkar vad ungdomarna lär sig. Utifrån ett sådant 

perspektiv utgör idrottsmiljön en stor påverkansfaktor för ungdomars framtida 

beteenden, såväl positiva som negativa. SBU (2015) förklarar att bruk och missbruk av 

alkohol, narkotika samt tobak orsakar en stor del av den svenska sjukdomsbördan bland 

ungdomar. Ett aktuellt begrepp är ANDTS, som är en förkortning av alkohol, narkotika, 

doping, tobak samt spel. Rörande ANDTS-problem betonas vikten av att tidiga insatser 

sätts in, då problematik i unga år tenderar att fortsätta resten av livet. 

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv och vår egen erfarenhet som aktiva inom idrottens 

olika miljöer samt nuvarande universitetsstudier inom området pedagogik med 

inriktning mot ungdoms- och missbruksvård, finner vi det intressant att undersöka 

ANDTS kopplat till idrottsmiljön. Genom ungdomsansvariga personer inom 

idrottsföreningar, undersöker studien såväl deras upplevelse av ANDTS inom 

idrottsmiljön som huruvida idrottsföreningen bör uppfattas som en risk- eller 

skyddsfaktor för ungdomar när det kommer till utveckling av ANDTS-problem. Idrott 

ses i allmänhet som hälsofrämjande och bidrar starkt till att människor inkluderas och 

får vara en del av ett sammanhang, men är idrotten enbart föranledd med positiva 

faktorer? Hur skyddas ungdomar i idrottsföreningar mot utveckling av ANDTS-

problem? Studien kan förhoppningsvis leda till mer kunskap inom området och generera 

en större förståelse samt verka för nytänkande inom såväl idrottsföreningar som vår 

egen yrkesprofession i mötet med aktuella ungdomar. 
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1.1 Begreppsdefinitioner 

I följande avsnitt presenteras centrala begrepp för aktuell studie. 

 

Ungdomar 

Studiens målgrupp är ungdomar och för att specificera begreppet har studien utgått från 

Riksidrottsförbundets (2014a) kategorisering, där ungdomar syftar till personer mellan 

13–20 år. 

 

ANDTS/ANDT 

ANDTS är ett samlingsbegrepp och en förkortning av alkohol, narkotika, doping, tobak 

och spel (SBU, 2015). ANDT syftar till samma delar, förutom att spel exkluderas. I 

aktuell studie förekommer såväl ANDTS som ANDT, utifrån att studien förhåller sig till 

det tidsaktuella begreppet ANDTS, medan vissa källor endast berör ANDT.  

 

1.2 Bakgrund 

För att ge en fördjupad bild av aktuell studies forskningsfråga kommer alkohol, 

narkotika, doping samt tobak (ANDT) att lyftas fram. Vidare presenteras en fördjupning 

rörande risk- och skyddsfaktorer samt preventivt arbete. Utifrån bearbetning av såväl 

nationell som internationell forskning redogör tidigare forskning för kopplingen 

beträffande idrott som skyddsfaktor, idrott som riskfaktor samt idrott som en del av en 

större kontext. Avslutningsvis presenteras studiens teoretiska perspektiv. 

 
1.2.1 ANDT och samhället 

Regeringen (Skr. 2015/16:86) påpekar att ett viktigt mål för folkhälsan i Sverige under 

en längre tid har varit att minska användningen av alkohol, narkotika, doping och tobak. 

Bruk av ANDT kan leda till ett flertal olika fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. 

Förutom medicinska skadeverkningar och sjukdomar kan alkohol och narkotika orsaka 

olyckor, socialt utanförskap, våld, brottslighet samt familje- och relationsproblem. En 

tidig debutålder med alkohol och narkotika riskerar att hämma utvecklingen och 

genererar i sin tur en högre risk för psykisk ohälsa, kriminalitet och tyngre 

missbruksproblem senare i livet. Trots att begreppet ANDT syftar till flera olika 

substanser, har de gemensamma nämnare. Alla substanser innehåller rusmedel och 

utvecklar beroende och missbruk, vilket gör att det är vanligt förekommande med 

problematik inom flera av de olika substanserna samtidigt. Bruk och missbruk av 

ANDT indikerar på ett starkt samband med individens livsvillkor där det belyses att 

grupper med låg utbildningsnivå eller socioekonomisk svaghet i samhället har en 

förhöjd risk att utveckla problematik inom ANDT. Vidare lyfter Regeringen fram att det 

övergripande målet med ANDT-politiken är ett samhälle fritt från narkotika och doping, 

minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol samt minskat tobaksbruk. 

Såväl den svenska välfärdspolitiken som ANDT-politiken vilar på en solidarisk grund, 

vilket innebär att folkhälsan bör premieras och skyddas även om det innebär att den 

personliga friheten begränsas. För att exemplifiera begränsningen har vi i Sverige 

åldersgräns för köp av både alkohol och tobak, likväl som narkotika och doping är 

kriminaliserat. 

 

När vi studerar ANDT-arbetet i ett barn- och ungdomsperspektiv menar Regeringen 

(Skr. 2015/16:86) att det är av stor vikt att påbörja ett preventivt arbete mot ANDT i 

tidig ålder för att skapa förutsättningar för barn och ungdomar att utveckla en god hälsa 

och välbefinnande, som i sin tur genomsyras av positiva effekter även för samhället. 

Alla individer är olika och kommer från olika kulturer, har olika socioekonomiska 
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förutsättningar med olika erfarenheter. Förutom föräldrar och familj har både skolan, 

fritids- och kulturverksamheterna en central roll rörande att främja barn och ungdomars 

hälsa, delaktighet och gemenskapskänsla. Regeringen menar att det går att senarelägga, 

alternativt förhindra missbruk av alkohol och narkotika, genom att bidra till att 

ungdomar får en innehållsrik och aktiv fritid utanför hemmet och skolan. Vidare 

beskriver Regeringen att det finns tre politiska nivåer, vilka alla arbetar med frågor 

rörande ANDT. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen är två centrala statliga 

myndigheter som kan bidra med expertkunskap inom området och genom det verka 

stödjande för dem på såväl lokal (kommuner) som regional nivå (landsting). I 

socialtjänstlagen (1 kap. 1§) står att läsa att kommuner har ett generellt ansvar 

beträffande människors ekonomiska och sociala trygghet samt att de ska främja 

jämlikhet i levnadsvillkor. Vidare under 5 kap. 1 § beskrivs att socialnämnden ska 

arbeta aktivt med barn och unga för att förebygga och motverka missbruk av alkohol, 

berusnings-, dopings- eller beroendeframkallande medel. Regeringen eftersträvar även 

att det civila samhället systematiskt bör uppmärksamma risk- och missbruksproblem 

inom de olika verksamheter som barn och ungdomar ingår i. Skolan är en viktig aktör 

men det går även att koppla in föreningslivet. Regeringen menar att preventivt arbete 

kan bedrivas i samarbete med föreningar och som en del av föreningsstödet, exempelvis 

genom policykrav för att erhålla stöd och medel. 

 

Regeringen (Skr. 2015/16:86) avser att öka engagemanget för frågor rörande ANDT. 

För att utvecklingen ska fortlöpa i samma riktning som tidigare har regeringskansliet år 

2016 tagit fram en förnyad men fortsatt samlad strategi för ANDT-arbetet som ska gälla 

mellan år 2016 – 2020. Den nya strategin har ett tydligare mål beträffande jämlikhet- 

och jämställdhet, med en målsättning att minska hälsoklyftorna i samhället samt att barn 

ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av ANDT. I övrigt är målet detsamma som i 

strategin för år 2011–2015. Strategin har sex tydliga och långsiktiga mål för att 

förebygga ANDT, vilka är följande: Tillgång till alkohol, narkotika, dopingmedel och 

tobak ska minska. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopingmedel 

och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska. Antalet kvinnor och 

män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av 

alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska. Kvinnor och män 

samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar 

och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet. Antalet kvinnor och 

män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk 

av alkohol, narkotika, dopingmedel eller tobak ska minska samt en folkhälsobaserad 

syn på ANDT inom EU och internationellt. För att uppfylla de långsiktiga målen har 

ansvarsfördelningen delats upp mellan olika organisationer. Kommun och landsting bär 

huvudansvaret för hälsofrämjande och preventivt arbete, alkohol och tobakstillsyn, stöd 

och behandling samt rehabilitering. Staten ansvarar för lagstiftning och tillsyn samt 

bidrar till personlig utveckling för samhällets medborgare. Länsstyrelsen ska verka för 

att strategin genomförs genom att stödja den nationella ANDT-politiken i länen samt 

har Folkhälsomyndigheten en tydlig roll gällande nationell samordning inom området 

och ansvarar för uppföljningen av ANDT.  

 

Vidare menar Regeringen (Skr. 2015/16:86) att samarbete är av stor vikt och att hela 

samhället behöver bidra, både från det offentliga, privata och civila men även från 

organisation till enskild individ. Sammanfattningsvis vilar hela ANDT-politiken i 

Sverige på FN-konventionen och deras frågor rörande ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter. 
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1.2.2 ANDT och idrottsföreningen 

Skiftas perspektiv från ANDT-politiken till idrottsrörelsen, har Riksidrottsförbundet 

(RF, 2013) en vision att idrotten i Sverige ska vara världsledande när det kommer till att 

utbilda barn och ungdomar. Visionen lutar sig mot FN-konventionens principer 

angående barns rättigheter (barnkonventionen) och har en värdegrund innehållandes 

riktlinjer för huruvida det ska efterföljas i praktiken. För att skapa en så trygg 

idrottsmiljö som möjligt lyfts sju centrala aspekter fram: Barn och ungdomar ska ges 

möjlighet till att känna glädje och gemenskap, få sin röst hörd, känna delaktighet, få 

vara med oavsett sina förutsättningar samt ska idrottsföreningen verka för en ren och 

ärlig idrott som bygger på en sund etik och moral. 

 

När det kommer till Riksidrottsförbundets (RF, 2014b) roll rörande ANDT har en policy 

tagits fram som ska verka för att idrotten bidrar till en positiv samhällsutveckling genom 

ett aktivt ställningstagande mot ANDT. Riksidrottsförbundet vill bidra till att fler 

ungdomar fortsätter med sin idrott högre upp i åldrarna. I ANDT-policyn står att läsa att 

alkohol varken får förtäras eller marknadsföras i samband med barn- och 

ungdomsidrott, att det råder nolltolerans mot narkotika samt att tobak inte får 

förekomma i samband med barn- och ungdomsidrott. Vidare finns en strävan mot att 

idrottsmiljön ska vara helt tobaksfri samt att svensk idrott ska vara fri från doping.  

 

Riksidrottsförbundets regionala organisation Smålandsidrotten (2016a) eftersträvar ett 

mer aktivt arbete kring frågor rörande ANDT i idrottsföreningar. Smålandsidrotten 

menar att det först och främst handlar om att lägga sig på en rimlig nivå för den 

specifika idrottsföreningen. En utgångspunkt för arbetet är att idrottsföreningen bör 

arbeta fram en policy med regler gällande hur de förhåller sig till ANDT, policyn kan i 

sin tur ses kvalitetssäkrande och något att luta sig mot. Vidare tipsar Smålandsidrotten 

om att anmäla idrottsföreningens aktuella lag till IQ stars för att motverka alkohol. Att 

vaccinera klubben är ett annat steg mot ett aktivt ANDT-arbete som innebär att 

idrottsföreningen arbetar i fyra steg för att motverka doping, med ett dopingfritt 

samhälle som målsättning. Vidare lyfter Smålandsidrotten (2016b) fram att en 

kvalitetssäkring för att generera en tryggare idrottsmiljö för ungdomar är att certifiera 

sin idrottsförening i Säker och trygg förening. Arbetsmodellen syftar till att 

idrottsföreningen ska inneha ett naturligt säkerhetstänk och systematiskt arbeta med att 

stärka kvaliteten inom flera områden. Efter att ett flertal olika områden arbetats igenom 

ansvarar idrottsföreningen själv för att en policy skapas som berör lämpliga delar. 

 
1.2.3 Risk- och skyddsfaktorer samt preventivt arbete 

Vid ANDTS-problem diskuteras ofta risk- respektive skyddsfaktorer, vilka kan delas in 

i tre grupper: individuella faktorer, gruppfaktorer (familj, skola) samt samhällsfaktorer 

(SBU, 2015). Ferrer-Wreder, Andershed & IMS (2012) klargör att risk- och 

skyddsfaktorer är något som finns närvarande inom eller omkring varje enskild individ 

och ökar eller minskar sannolikheten för att individen ska utveckla problem. En ökad 

risk för att utveckla problem kan ses om flera riskfaktorer uppträder samtidigt i 

individens liv. Exempel på olika former av riskfaktorer är dålig organisation i skola 

eller närsamhälle, dålig självkänsla, dysfunktion i familjen, brist på makt över sitt eget 

liv eller exponering för våld och missbruk i eller utanför hemmet. Ses riskfaktorer ur ett 

längre tidsperspektiv beskriver Kadesjö (2008) en snöbollseffekt. Exponering för 

riskfaktorer i ung ålder kan skada eller försämra framtida utveckling och medföra att 

kommande belastningar ansluter sig till de tidigare, som en konsekvens av tidigare 

problem. 
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Vid sidan av riskfaktorer återfinns skyddsfaktorer som Ferrer-Wreder et al. (2012) 

menar ökar sannolikheten för att individer inte utvecklar problembeteenden. 

Skyddsfaktorer kan fungera genom att direkt minska dysfunktion, interagera med 

riskfaktorer och mildra deras effekter, positivt påverka orsakskedjan där exempelvis risk 

leder till sjukdom eller förebygga uppkomsten av riskfaktorer. Vidare kan 

skyddsfaktorer visualiseras som en sköld mot negativa konsekvenser som återfinns 

inom en riskzon. Att utveckla en individs kognitiva och sociala förmågor leder inte 

nödvändigtvis till att individen lyckas undvika en riskmiljö, däremot hjälper det 

individen att hantera den riskfyllda miljön på ett bättre sätt. 

  

Beträffande narkotika redogör Sundell (2008) för några generella punkter rörande risk- 

och skyddsfaktorer. De fungerar i huvudsak på samma sätt oavsett kön, olika etniska 

grupper, kulturer eller sociala klasser. Rörande tobaks-, alkohol- eller narkotikabruk, 

kriminalitet eller våld, bristande skolanpassning eller psykisk ohälsa är de i stort sett 

samma. Vidare förklaras att betydelsen kan variera med ålder och att enstaka risk- och 

skyddsfaktorer har låg prognosförmåga mot framtida problem, medan flera samtidiga 

har högre. Slutligen framhålls att risk- och skyddsfaktorer är utgångspunkten för såväl 

standardiserade bedömningsinstrument som evidensbaserade interventioner mot olika 

antisociala beteenden. 

  

Rörande preventivt narkotikaarbete betonar Sundell (2008) vikten av att besitta kunskap 

om risk- och skyddsfaktorer. Kadesjö (2008) menar att en viktig målsättning vid 

preventionsarbete är att förändra balansen mellan risk- och skyddsfaktorer, med syfte att 

skyddsfaktorerna ska väga upp riskfaktorerna. Vidare framhålls att preventionsarbete 

specifikt handlar om två saker. I första hand förhindra att ungdomar kommer i kontakt 

med och provar narkotika och i andra hand skjuta upp debuten samt bearbeta redan 

pågående bruk för att minska skadliga effekter. Preventionsinsatser delas ofta upp i tre 

olika nivåer. Först återfinns universella eller generella insatser som syftar till att 

förhindra att problem uppstår och riktar sig till alla. Vidare återfinns selektiva insatser 

som syftar till att bearbeta individer som är på väg att börja nyttja droger och riktar sig 

till riskgrupper. Slutligen återfinns indikerade insatser som syftar till att förhindra att 

problemen växer och riktar sig till enskilda individer. 

   

En aspekt som är av stor vikt vid preventiva insatser och som Ferrer-Wreder et al. 

(2012) framhåller, är timing. Kraften och betydelsen av risk- och skyddsfaktorer 

förändras över olika perioder i utvecklingen och tas inte hänsyn till risker som är knutna 

till specifika perioder i individens utveckling, finns det risk att missa möjligheten till 

tidigt ingripande. En annan viktig aspekt är att vara uppmärksam på vad som kan räknas 

som en vanlig debutålder för ett problembeteende. För lyckade preventionsinsatser och 

för att uppnå god timing är det således av största vikt att uppfatta när det sker 

förändringar i risk- och skyddsfaktorer samt besitta kunskap beträffande vad som är 

normala och icke-normala debutåldrar för problembeteenden. Sammanfattningsvis bör 

därav preventionsinsatser inriktas på risk- och skyddsfaktorer som är lämpliga ur ett 

tids- och utvecklingsmässigt perspektiv och således mottagliga för förändring. 

  

Preventionsarbete med direkt koppling till idrottsmiljön har varit svår att finna, däremot 

har en annan miljö i ungdomars normala vardag uppmärksammats där desto mer 

kunskap finns samlad, nämligen skolan. Bremberg (2008) förklarar att en av skolans 

uppgifter är att utveckla förmågan hos ungdomar att möta framtidens risker och 

förbereda dem för vuxenlivets utmaningar. Genom åren har kunskapsundervisning om 

skador och verkningsmekanismer varit skolans främsta metod för att minska elevers 
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narkotikabruk, dock har det sedan lång tid tillbaka klarlagts att sådan typ av 

undervisning inte minskar elevers bruk av narkotika, snarare har studier påvisat att 

narkotikabruket ökade med nämnda insatser. Vilka insatser bör då skolan tillämpa för 

att optimera sina drogpreventiva insatser? Bremberg menar att elever har rätt till 

information om narkotika och dess effekter, men att upplysningen inte ska förväntas ge 

någon effekt på elevernas beteenden. Det verksamma är snarare att utveckla elevers 

kompetenser genom en väl genomförd skolundervisning, vilket leder till att eleverna 

utvecklar sin förmåga att ta reda på sakförhållanden och att värdera. Vidare betonas 

vikten av framgång i skolan, där en lyckad skolgång är en skyddsfaktor mot framtida 

drogbruk, medan en misslyckad skolgång ökar risken för drogbruk. Vilka är då 

framgångsfaktorerna hos de skolor som lyckas bäst? Ett antal gemensamma faktorer har 

identifierats inom skolorna, vilka är: ett tydligt pedagogiskt ledarskap, höga 

förväntningar på eleverna, fokus på basfärdigheter samt återkommande uppföljning av 

elever.  

 

1.3 Tidigare forskning 

För att belysa hur idrotten kan fungera som skyddsfaktor för barn och ungdomar har 

studier utförts på fältet. Metoderna skiljer sig åt men resultaten från flertalet studier 

pekar mot liknande resultat. En studie har påvisat sex stärkande faktorer som deltagande 

inom lagidrott för med sig. Ungdomar lär sig samarbeta, positiva attityder och 

disciplin, de lär sig komma utanför sina trygga komfortzoner, hitta samband mellan 

njutning och ansträngning samt erfara nya idéer och uppleva sammanhållning. För en 

så gynnsam utveckling som möjligt krävs det goda ledare, där ungdomarna får ha en 

egen åsikt och behandlas jämlikt, störst fokus bör därav ligga på laget som helhet 

framför prestation och konkurrens (Moreau et al., 2014). Vidare har studier påvisat att 

vänskap inom fritidsaktiviteter är stärkande för skolprestationer och verkar som en 

skyddsfaktor mot att utveckla ett problematiskt beteende. Vänner inom individuell idrott 

konstaterades ha ett större akademiskt intresse, vilket genererade en bättre 

skolprestation, medan vänner inom lagidrott var duktiga på att stötta varandra (Poulin & 

Denault, 2013). Idrottande ungdomar visade sig även ha signifikant färre känslo- och 

beteendemässiga problem än ungdomar som inte utövade någon idrott (Donaldson & 

Ronan, 2006). Idrott kan även ses som en skyddsfaktor mot mobbning då barn och 

ungdomar som sysslade med fritidsaktiviteter uppvisade mindre frekvent mobbning 

(Riese, Gjelsvik & Ranney, 2015). För att belysa idrotten som verktyg för att reducera 

risken för såväl psykisk ohälsa som suicidalitet, förklaras att idrotten är en skyddsfaktor 

i sig, men att den även för med sig andra psykosociala fördelar. För att exemplifiera kan 

fördelarna vara socialt stöd och integration, vilka tillsammans utgör en stark 

skyddsfaktor mot suicidalitet bland ungdomar (Taliaferro et al., 2008).  

 

Beträffande alkohol har konsumtionsmönster jämförts mellan individer som har ett 

aktivt deltagande i en idrottsförening och individer som inte har det. Målgruppen var 

svenska högstadie- och gymnasieelever, där det centrala resultatet som studien kom 

fram till var att ungdomar som var aktiva i en idrottsförening uppvisade en lägre 

alkoholkonsumtion i jämförelse med ungdomar utanför idrottsföreningar. Flertalet andra 

studier har visat på motsatt resultat, men studiens forskargrupp menar att det är 

komplicerat att jämföra studierna med varandra. Främst pekar de på att studierna är 

genomförda i andra länder än Sverige och att en annan målgrupp har varit i fokus, 

nämligen idrottsstudenter som flyttat hemifrån och är verksamma inom collegeidrott. 

Vidare diskuteras anledningen till att idrottande ungdomar har en lägre 

alkoholkonsumtion än de som inte idrottar. Det finns inget självklart svar på frågan, 

dock lyfter studien fram att framgångar inom idrott är en faktor som har blivit viktigare 
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för ungdomar idag i jämförelse med hur det var på 1990-talet. En slutsats som dras 

utifrån det är att dagens idrottande ungdomar vill leva ett hälsosammare liv eftersom de 

har insikt om att ett hälsosamt liv leder till idrottsliga framgångar (Elofsson, Blomdahl, 

Åkesson & Lengheden, 2014). 

 

Idrotten som skyddsfaktor indikerar på stärkande resultat för barn och ungdomar i 

många avseenden, men det finns även studier som påvisar att idrotten inte enbart är 

föranledd med positiva aspekter. Studierna konstaterar att idrott istället kan ses som en 

riskfaktor. Ungdomar som sysslade med lagidrott hade signifikant högre alkohol- och 

tobaksvanor än de ungdomar som sysslade med individuella idrotter. Det var även 

vanligt att tjejer som var aktiva inom lagidrott ägnade sig åt en ohälsosam 

viktfokusering. Studien rekommenderar därav preventiva insatser till alla grupper med 

betoning på ungdomar som sysslar med lagidrott (Kulesza, Grossbard, Kilmer, 

Copeland & Larimer, 2014; Geisner, Grossbars, Tollison & Larimer, 2012). För att 

vidga diskussionen idrott kopplat till hälsa, har det påvisats att idrott och 

fritidsaktiviteter avser hälsoproblem för vissa undergrupper i samhället. Miljön lyfts 

fram som en viktig aspekt för att motverka problembeteenden (Taliaferro, Rienzo & 

Donovan, 2010). 

 

Är det möjligt att konstatera att idrott isolerat verkar som en risk- eller skyddsfaktor 

utifrån vad tidigare forskning redogör för? Studier tyder på att det är en komplex fråga. 

Idrotten är en del av den kontext som barn och ungdomar befinner sig i och utgör 

därmed bara en av många faktorer som påverkar. I en undersökning som syftade till att 

undersöka om idrott kunde verka som skyddsfaktor mot kriminalitet belystes två sidor 

av myntet. Det fanns inte något samband mellan idrott och kriminell utveckling och inte 

heller något konstaterat samband mellan att inte idrotta och begå kriminella handlingar 

(Spruit, van Vugt, van d.P, van d.S & Stams, 2016). Ett annat kontextbundet resultat 

påvisades i en studie som jämförde hälsa och skolframgångar. Idrott kan verka 

hälsofrämjande och god hälsa stärker skolprestationen. Studien kunde dock inte 

konstatera ett rakt samband mellan att delta i idrott och prestera goda skolresultat, utan 

hänvisar till att fler faktorer påverkar. Ett samband som dock framhölls var att 

hälsorelaterade beteenden, i kombination med sociala interaktioner, främjar 

skolprestationer för ungdomar (Busch et al., 2014). 

 

1.4 Teoretiskt perspektiv 

Studien undersöker idrottsföreningen som socialisationsarena för ungdomar, med en 

inriktning mot ANDTS samt risk- och skyddsfaktorer. Utifrån det vilar aktuell studies 

teoretiska ramverk på det sociokulturella perspektivet. 

 

Skola och utbildning är ofta synonymt med lärande, men lärandet är långt från begränsat 

till enbart de miljöerna. I dagens samhälle förvärvas många av de mest grundläggande 

insikter och färdigheter människor behöver i miljöer som familjen, bland vänner, inom 

föreningar och på arbetsplatsen. Gemensamt för lärandet inom samtliga miljöer är att 

det sker genom interaktion mellan människor. Individer eller grupper ges en möjlighet 

inom varje samtal, handling eller händelse att ta med sig någonting som kommer att 

forma deras framtid och de situationer dem möter. Lärande kan således summeras som 

vad individer och grupper utvinner från sociala situationer och brukar i framtiden (Säljö, 

2014). Beträffande att se den sociala gruppen som central utgångspunkt för lärande är 

även något de tre inlärningsteoretikerna Dewey, Mead och Vygotskij har gemensamt. 

Samtliga har även inspirerat till skapandet av det sociokulturella perspektivet (Dysthe, 

2003). 
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Vidare redogör Dysthe (2003) för att ordet ”social” har två betydelser. Dels syftar ordet 

till att vi människor är förankrade i en gemenskap och i en kultur, där förankringen 

påverkar hur vi handlar och tänker. För det andra innebär ordet att inneha relationer och 

att interagera med andra människor. Genom interaktioner lär sig människan vad 

kulturen handlar om och vilka värderingar som råder. Dysthe (2003, s.31) beskriver 

kortfattat de centrala elementen inom sociokulturellt perspektiv enligt följande: lärande 

har med relationer att göra, lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas 

samspel, språk och kommunikation är grundläggande i läroprocesserna, balansen 

mellan det individuella och det sociala är en avgörande aspekt på varje läromiljö samt 

att lärande är mycket mer än det som sker i elevens huvud och har att göra med 

omgivningen i vid mening. 

 

Begreppet motivation är intressant när lärande diskuteras. En motivationshöjande faktor 

är att såväl delta som att bli uppskattad i en grupp. Inom det sociokulturella perspektivet 

är upplevelsen av meningsfullhet starkt kopplat till viljan att lära och det styrs i sin tur 

av synen på lärande inom den sociala gemenskap där individen ingår. Ur ett 

skolklassperspektiv är det därav av avgörande betydelse att en positiv klasskultur skapas 

kring lärande. En kultur där såväl läraren som eleverna värdesätter lärandet (Dysthe, 

2003). 

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv ställer Säljö (2014) frågan om lärande alltid är för 

det goda. Ofta görs lärande synonymt med något positivt och eftersträvansvärt, men det 

är en inte en självklar slutsats. Inom ett samhälle återfinns även lärande som är 

nedbrytande och farligt, exempelvis lär vi oss fördomar och såväl användning som 

uppskattning av olika droger. Läroprocesser är med andra ord dubbelsidiga där de 

negativa läroprocesserna kommer att bilda och dela kunskaper precis som de positiva, 

styrt av samma förmågor. 

 

Om vi tar med oss det sociokulturella perspektivet och vänder oss till idrottsmiljön, mer 

specifikt idrottsföreningen, beskriver Gerrevall, Carlsson & Nilsson (2006) 

idrottsföreningen som variationsrik och att ingen är den andra lik, vilket grundar sig på 

att idrottsföreningen formas genom samspelet mellan människorna inom den. Inom 

varje idrottsförening utvecklas även en unik kunskaps- och värdegrund som de yngre 

aktiva successivt blir mer bekanta med. Vidare förklaras att en idrottsförening består av 

ett antal delkulturer, som i sin tur är grundade på de olika uppdrag som styr idrotten. 

Dels återfinns föreningsfostran som bygger på allas rätt till jämlikt deltagande och kan 

ses som den demokratiska medborgarfostran, men det återfinns även tävlingsfostran 

med dess selektering och elitsatsning. En idrottsförening och dess delkulturer kan även 

bygga på indelningar som exempelvis vilken idrott som utövas, ålder eller kön. 

Sammantaget kan en idrottsförening ses som en samling av många olika delkulturer 

som tillsammans samlas under idrottsföreningens namn. 

 

Hur ser då lärandet ut inom en idrottsförening? Gerrevall et al. (2006) menar att från 

första dagen ungdomen ansluter sig till idrottsföreningen, påbörjas ett sociokulturellt 

lärande. Successivt och genom samspel med andra blir ungdomen insatt i såväl den 

kunskapsbas som de normer och värderingar som råder inom idrottsföreningen. Initialt 

befinner sig ungdomen ute i periferin, men slussas med tiden allt längre in i 

idrottsföreningens kärna. Samma utvecklingsresa kan ses för ledare, där en nyligen 

ansluten ledare inledningsvis lägger fokus på förutsättningar och att bekanta sig med de 

aktiva, för att med tiden förlita sig mer på erfarenhet och ägna sig åt mer specifika 

insatser. En faktor som dock spelar en avgörande betydelse är ledarens tidigare 
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erfarenheter. Är ledaren en förälder utan tidigare idrotts- eller föreningsengagemang 

eller är det en tidigare aktiv spelare eller föreningsmänniska? Idrottsliga erfarenheter ses 

generellt som en tillgång för ledarskapet, då erfarenheter hjälper att dels förstå 

omvärlden, men även ger en utvecklad förmåga att inta andra människors perspektiv. 

Erfarenhet kan dock vara begränsande och hämma utvecklingen hos de individer 

ledaren ansvarar för om ledaren oreflekterat utövar sitt ledarskap utifrån tidigare 

erfarenheter och överför sin egen aktiva praktik. Ett begrepp som ligger nära lärande är 

kompetens, vilket Gerrevall et al. förklarar som nära knutet till ett specifikt 

sammanhang och genom ett sociokulturellt perspektiv kan kompetens ses som en 

dynamisk kvalitet. Kompetent är således inte ett tillstånd en individ kan tillskrivas för 

evigt, utan en individ agerar mer eller mindre kompetent i såväl olika situationer som 

sammanhang. 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka ANDTS inom ungdomsidrott. Dels belysa 

ungdomsansvariga personers upplevelse av ANDTS inom idrottsföreningens miljö men 

även huruvida idrottsföreningen bör uppfattas som en risk- eller skyddsfaktor för 

ungdomar när det kommer till utveckling av ANDTS-problem. För att uppnå studiens 

syfte har följande frågeställningar utformats: 

 

- Vilket arbete bedrivs av idrottsföreningar mot ungdomar och ANDTS? 

 

- Vilka förutsättningar och utmaningar finns det med att bedriva ungdomsidrott i 

dagens samhälle?  

 

- Vad leder idrottens fostran till för dess aktiva ungdomar?  
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2 Metod 
I följande avsnitt kommer studiens metodologiska utgångspunkter samt planering och 

genomförande att beskrivas utifrån Bryman (2011) och Kvale och Brinkmann (2014). 

 

2.1 Metodologiska utgångspunkter 

Utifrån studiens syfte tillämpades en kvalitativ ansats. Bryman (2011) förklarar att en 

kvalitativ ansats kännetecknas av att den är induktiv sett till vilken roll teorin ska spela i 

relation till forskning, att den har en epistemologisk inriktning som bygger på ett 

tolkande synsätt samt en ontologisk inriktning som sällar sig till konstruktionism. 

 

En epistemologisk inriktning som bygger på tolkningar och förståelse kan ses som en 

motsats till den positivistiska traditionen, som ligger nära kvantitativ metod. Ett 

tolkningsperspektiv innebär att ta hänsyn till skillnaderna mellan människor och 

naturvetenskapens studieobjekt, med en strävan att fånga den subjektiva innebörden av 

social handling. Tolkningsperspektivet söker snarare förståelse än förklaring av 

mänskligt beteende och samhällsforskaren intar andra människors perspektiv och tolkar 

såväl handlingar som den sociala värld de befinner sig i (Bryman, 2011). 

 

Rörande ontologiska frågeställningar sällar sig studien till konstruktionism, som innebär 

att människor är aktiva i konstruktionen av verkligheten. I en process av ständig 

revidering skapas sociala företeelser och kategorier via socialt samspel mellan 

människor. Med andra ord utgör konstruktionism en motsats till den ontologiska 

ståndpunkten objektivism, som menar att sociala företeelser och dess betydelse är 

oberoende av sociala aktörer och att förhållningssätt och regler alltid finns inom 

exempelvis organisationen eller kulturen (Bryman, 2011). 

 

Inom den kvalitativa forskningstraditionen återfinns en rad olika sätt att samla in empiri. 

Utifrån studiens frågeställningar och de resurser vi förfogat över i studien, föll valet på 

en av de mest använda metoderna inom kvalitativ forskning, intervjuer. Fördelar med 

intervju som metod är enligt Bryman (2011) dess flexibilitet och att arbetet kring 

intervjun ofta är lättare att anpassa till forskarens privatliv, jämfört med exempelvis 

observationer. För att ytterligare motivera valet av kvalitativa intervjuer, ges 

respondenten större frihet än vid kvantitativa intervjuer, med ett tydligt syfte att få mer 

fylliga och detaljerade svar (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Kvalitativ forskningstradition sällar sig ofta till två typer av intervjuer, ostrukturerade 

och semistrukturerade intervjuer. Ostrukturerade intervjuer kännetecknas av att de 

liknar ett vanligt samtal, där forskaren ibland endast ställer en fråga och sedan låter 

respondenten svara fritt. Forskaren har ofta bara en minneslapp över teman som ska 

beröras och reagerar endast över svar som är värda en uppföljningsfråga. 

Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att forskaren har en intervjuguide med 

frågor som avhandlas. Sedvanligt är att intervjuguiden följer sin ordning och att 

respondenten ges stor frihet att svara på ett personligt sätt, dock har forskaren möjlighet 

att korrigera såväl ordningen som att ställa frågor utanför intervjuguiden vid behov 

(Bryman, 2011). 

 

Syftet med studien var att undersöka ungdomsansvariga personers upplevelse rörande 

ANDTS samt risk- och skyddsfaktorer ur ett sociokulturellt perspektiv med inriktning 

på idrottsföreningen och dess aktiva ungdomar. Utifrån syftet och ovan belysta områden 
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anser vi att en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer med ungdomsansvariga 

personer inom idrottsföreningar, var ett lämpligt val för insamling av empiri. 

 

2.2 Planering och genomförande 

I följande avsnitt beskrivs studiens planering och genomförande utifrån förberedelser, 

urval, datainsamling, databearbetning, analys och tolkning, kvalitetskriterier samt 

forskningsetiska överväganden. 

 
2.2.1 Förberedelser 

För att vidga perspektiven söktes tidigare forskning inom området under studiens 

initiala fas. De elektroniska databaser som bearbetades var Social Science Premium 

Collection och PsycINFO. En avgränsning i sökningarna var att endast beakta artiklar 

som var peer-reviewed, vilket innebär att artiklarna är granskade och bedömda av 

tidigare forskare innan publicering (Forsman, 1997). Ytterligare en avgränsning gjordes 

rörande de vetenskapliga artiklarnas publiceringsår, där vi strävade efter tidsaktuella 

källor som inte var äldre än tio år. De sökord som användes i olika kombinationer och 

inom studien var: sport*, team sport, association*, sport associations, athletic*, 

psychosocial*, problem*, social problem*, education*, effect*, protection effects, 

protection factors, voluntary*, youth*, teen* samt adolescen*. Under studiens 

fortlöpande bakgrundsarbete framkom en ny intressant vetenskaplig artikel. Artikeln 

uppfyllde inte studiens krav på att vara vetenskapligt granskad, men ett undantag 

gjordes i samråd med vår handledare och utifrån att vi ansåg källan såväl trovärdig som 

att den tillförde studien betydande kunskap. 

 

När intervjuguiden skapades beaktades en rad aspekter som Bryman (2011) menar är 

adekvata. Först skapades en tematisering av frågorna och utifrån den formades en logisk 

ordningsföljd. Vi var medvetna om att strukturen kunde komma att ändras under 

intervjuerna, men målsättningen var att ha en tydlig grund. Vidare anpassades språket 

utifrån respondenterna och vi undvek att ha ledande frågor. Beträffande frågorna var det 

även viktigt att de inte blev alltför specifika, men samtidigt inte tappade en tydlig 

anknytning till studiens frågeställningar. Innan intervjuerna genomfördes bekantade vi 

oss med området där respondenten verkar. Att öka förståelsen för området optimerar, 

enligt Bryman, förutsättningarna för den senare analysen av den kvalitativa data som 

samlats in. 

 

Utifrån önskemålet att spela in samtliga intervjuer, säkerställdes tillgång till adekvat 

inspelningsutrustning med god ljudkvalité. En ytterligare kvalitetssäkrande aspekt som 

vidtogs innan studiens intervjuer, var genomförandet av en pilotintervju. Den 

framarbetade intervjuguiden testades på en person med liknande kriterier som studiens 

respondenter och gav oss möjlighet att såväl kvalitetssäkra frågorna som att bekanta oss 

med intervjusituationen. Utifrån pilotintervjun omformulerades sedan intervjuguiden, 

vilket höjde kvalitén. 

 

Vid sökandet efter möjliga respondenter kontaktades aktuella personer via telefon med 

en presentation av studien samt målsättning att de skulle samtycka till medverkan. Plats 

för intervjuerna valdes med omsorg, utifrån önskemål om en lugn miljö utan 

störningsmoment. Samtliga intervjuer bokades till respondentens kontor eller 

idrottsföreningens möteslokal. 
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2.2.2 Urval 

I aktuell studie användes ett målinriktat urval, vilket enligt Bryman (2011) innebär att 

respondenter väljs utifrån studiens problemformulering. De respondenter som valdes ut 

har ett övergripande ansvar för ungdomsidrotten i sina respektive idrottsföreningar. 

Valet av respondent grundade sig i att vi önskade komma i kontakt med en person som 

representerade hela idrottsföreningen och hade god insyn i det arbete som bedrivs och 

de värderingar som råder, i synnerhet rörande ungdomsidrott. Studien innefattar totalt 

sex respondenter från sex olika idrottsföreningar. Beträffande idrottsföreningar var en 

rad olika idrotter aktuella. I aktuell studie valde vi att fokusera på de största idrotterna 

sett till antalet utövare i Sverige, fotboll och innebandy. En viktig aspekt var även att de 

valda idrottsföreningarna bedrev ungdomsverksamhet, då studiens målgrupp är 

ungdomar i åldern 13–20 år. Utifrån studiens resurser genomfördes även en geografisk 

avgränsning beträffande en kommun i södra Sverige.  

 
2.2.3 Datainsamling 

Studiens kvalitativa data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med sex 

respondenter från sex olika idrottsföreningar. Intervjuerna genomfördes utifrån studiens 

intervjuguide och tidsåtgången per intervju beräknades på förhand till 45–60 minuter, 

vilket senare stämde. En målsättning under intervjuerna var att inte föra anteckningar, 

utan att få respondenternas tillåtelse att spela in intervjun, vilket ingen respondent 

motsatte sig. Inspelning ger enligt såväl Bryman (2011) som Kvale och Brinkmann 

(2014) förutsättningar för oss som intervjuare att hela tiden vara fokuserade på 

respondenternas svar under intervjuerna, men även bättre förutsättningar när den 

insamlade datan senare ska analyseras. Vi som författat studien närvarade under varje 

enskild intervju, vilket enligt Bryman (2011) kan ses som en kvalitetssäkring. Vidare 

nyttjades två inspelningsutrustningar för att minska risken för tekniska missöden. Vid 

intervjutillfällena var vi noggranna med att informera respondenterna om 

individskyddskraven för att säkerhetsställa god forskningsetik.  

 
2.2.4 Databearbetning 

När intervjuerna var genomförda och fanns som inspelat material genomfördes en 

transkribering av varje enskild intervju, vilket innebar att intervjuerna skrevs ner i 

textform. Det var en förhållandevis tidskrävande process, men den gav oss bättre 

förutsättningar till den senare kvalitativa analysen. Rörande transkriberingsprocessen 

och med tanke på att flertalet intervjuer skulle genomföras, var målsättningen att 

omgående transkribera varje enskild intervju efter varje intervjutillfälle. En målsättning 

vi uppfyllde och ett arbetssätt Kvale och Brinkmann (2014) uppmuntrar till utifrån att 

forskaren har intervjun färsk i minnet. Enligt Bryman (2011) är transkriberingen ett 

kritiskt moment sett till studien och det finns inte utrymme för slarv. Utifrån det avsatte 

vi väl med tid för att inga misstag skulle begås och för att försäkra oss om att det 

nedskrivna materialet höll god kvalitet. 

 
2.2.5 Analys och tolkning 

För att underlätta den kvalitativa dataanalysen och tolkningen av det insamlade 

materialet skrevs det transkriberade materialet ut i pappersform. Vidare nyttjades en 

tematisk analys, en analysmetod som enligt Bryman (2011) syftar till att urskilja 

centrala teman med tillhörande underteman. För att göra en tematisk organisering 

användes Framework, vilket Bryman (2011) beskriver som en matris där teman ordnas 

utifrån de olika respondenterna. En process där tydlighet frambringas utifrån vilken 

respondent som bidragit med vad till de olika teman som framkommit i genomläsningen 

av materialet. Rörande processen att ta fram olika teman beaktades specifika aspekter av 
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materialet, vilka Bryman (2011) menar är adekvata och syftar till att urskilja 

återkommande teman, hur respondenterna återgav svaren samt likheter och skillnader 

mellan olika respondenters svar.  

 
2.2.6 Kvalitetskriterier 

När det kommer till kvalitativ undersökning, som är relevant för aktuell studie, 

beskriver Bryman (2011) att vissa författare anser att kvalitativa undersökningar borde 

ha andra kvalitetskriterier som ståndpunkt än reliabilitet och validitet som är typiska för 

den kvantitativa metoden. Detta för att kvalitativa undersökningar är svårare att mäta 

och möter svårigheter i att endast visa på en absolut sanning om den sociala 

verkligheten. Bryman framhåller en motsvarighet till reliabilitet och validitet i 

tillförlitlighet och äkthet som svarar för viktiga kriterier i den kvalitativa ansatsen. 

 

Bryman (2011) lyfter fram fyra stycken kvalitetskriterier som är användbara i 

kvalitativa undersökningar för att bedöma tillförlitligheten. Trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera. Trovärdigheten 

står för intern validitet och svarar för hur rimligt studiens resultat verkar, forskaren 

bedöms även utifrån sitt förhållningssätt rörande de forskningsregler som finns. 

Överförbarheten inbegriper extern validitet. Eftersom kvalitativ ansats berör djup 

snarare än bredd ställer överförbarheten krav på att forskaren har beskrivit resultaten på 

detaljnivå för att andra sedan ska kunna bedöma och tillämpa resultatet i andra 

sammanhang. Pålitlighet i en kvalitativ studie går att jämföras med reliabilitetens roll i 

en kvantitativ studie. För att hålla en hög grad av pålitlighet bör forskaren se till att det 

finns en fullständig redogörelse för forskningsprocessens olika steg. Under kriteriet 

möjligheten att styrka och konfirmera, bör det säkerhetsställas att forskaren har agerat i 

god tro, med en insikt om att det inte går att få någon absolut sanning och objektivitet i 

samhällsforskning med kvalitativ ansats. Forskaren får inte under några omständigheter 

medvetet låtit egna värderingar eller teoretisk inriktning påverka resultat och slutsatser. 

 

Förutom tillförlitlighetskriterierna lyfter Bryman (2011) fram fem kriterier rörande 

äkthet. Kriterierna innefattar: Rättvis bild (förmedlas en rättvis bild utifrån berörda 

respondenters svar), ontologisk autenticitet (bidrar studien med en ökad förståelse för 

berörda respondenter), pedagogisk autenticitet (bidrar studien till en klarare bild av 

området för berörda respondenter genom andra individer som befinner sig i liknande 

miljö), katalytisk autenticitet (kan berörda respondenter ändra sin situation med hjälp av 

studien) samt taktisk autenticitet (bidrar studien till att berörda respondenter får bättre 

möjligheter för att vidta aktuella åtgärder). Aktuell studie har strävat efter att uppfylla 

såväl samtliga tillförlitlighetskriterier som äkthetskriterier. 

 
2.2.7 Forskningsetiska överväganden 

Etik och moral är två begrepp som i många sammanhang går hand i hand. Moralen som 

grundar sig i vårt ställningstagande och våra värderingar visar sig i varje människas val 

och handling, även om vi själva inte är medvetna om eller har reflekterat över varför vi 

valde som vi gjorde eller erhöll ett visst beteende i en särskild situation. Etiken däremot 

föds utifrån vår egen reflektion och vårt medvetande, vi kan inte ha en etik som vi inte 

är medvetna om. Det går på så vis att säga att etiken blir moralens teori 

(Vetenskapsrådet, 2017). 

 

När det kommer till forskningsetik, återfinns krav på att forskningen ska vara av hög 

kvalitet samt i linje med samhällets vanliga etiska normer och värderingar. För att 

uppfylla kraven ska forskningen vara sannighetsenlig, granskas och på ett öppet sätt 
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beskriva tillvägagångssätten för studiens olika delar. Forskningsresultat från andras 

studier får inte plagieras och forskaren bör hålla god struktur genom 

forskningsprocessen. Forskningen ska sträva efter att inte skada varken miljö eller 

någon levande varelse, forskaren bör även inta ett opartiskt synsätt i granskningen av 

annan forskning. Vidare är etiska överväganden vägledande för att forskaren ska kunna 

genomföra en forskning av god kvalitet, på ett korrekt sätt samt för att studiens resultat 

ska kunna tillföra något nytt till samhällsutvecklingen (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

För att på ett grundläggande sätt värna om respondenternas rättigheter och ge oss själva 

möjlighet att tillföra ny sann kunskap till forskningsfältet, utgick vi från 

forskningsetiska principer under intervjuerna och framskrivningen av studien. Bryman 

(2011) lyfter fram fyra grundläggande etiska principer för svensk forskning, vilka är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. För 

att tillgodose informationskravet klargjordes studiens syfte för respondenterna vid den 

första telefonkontakten. Vidare poängterades att deltagandet var frivilligt, vilket innebar 

att respondenterna fick avbryta sin medverkan när som helst. Vidare förklarades 

huruvida intervjun skulle genomföras och respondenterna upplystes om sin tilltänkta 

roll i studien. Vid intervjun informerades respondenterna åter igen om de etiska 

principerna, för att frambringa en så tydlig bild som möjligt. Respondenterna 

tillfrågades även om de önskade ta del av studien när den var framskriven. Beträffande 

samtyckeskravet delgavs respondenterna vad de samtyckte till och ett muntligt samtycke 

var ett krav för att intervjuerna skulle kunna påbörjas. Konfidentialitetskravet 

tillgodosågs genom att respondenterna informerades om att alla svar bygger på 

anonymitet, ingen ska under några omständigheter kunna koppla svaren till 

respondenten i fråga. Uppgifter som namn, kön och stad avidentifierades och 

personuppgifter som erhölls förvarades varsamt, för att obehöriga inte skulle kunna ta 

del av dem. Slutligen och när det kommer till nyttjandekravet försäkrades 

respondenternas om att deras svar endast nyttjas i aktuell studie samt för det 

forskningssyfte som respondenterna tog del av och samtyckte till. Efter studien 

raderades allt datamaterial. 

 

För att undvika att hamna i etiska dilemman under studiens gång menar Bryman (2011) 

att det viktigt att vara medveten om vissa faktorer, exempelvis att det kan vara svårt att 

helt avidentifiera respondenter i kvalitativa studier. Det krävdes noggrannhet i 

framskrivningen av studiens resultat för att minimera risken för att respondenterna eller 

platsen skulle kunna identifieras. Metoden ställde även krav på att det insamlade 

datamaterialet skulle hållas inlåst och att vi inte lagrade några namn eller adresser på 

hårddiskar som skulle kunna knytas till de specifika respondenterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

15 

3 Resultat 
Under den empiriska datainsamlingen besökte vi sex ungdomsansvariga personer som 

är aktiva i sex olika idrottsföreningar, vilka bedriver ungdomsidrott inom en kommun i 

södra Sverige. För att beakta de etiska riktlinjerna och konfidentialitetskravet 

beträffande anonymitet har vi valt att ge respondenterna fiktiva könsneutrala namn. En 

kort presentation av respektive respondent och idrottsförening ges nedan. 

 

Robin är verksam som ungdomsansvarig, ungdomsledare och lagledare inom en 

idrottsförening som bedriver barn-, ungdoms- och senioridrott för flickor och pojkar 

inom en idrott. Idrottsföreningen har runt 550 aktiva medlemmar idag. 

 

Chris är verksam som ungdomsansvarig och ungdomsledare inom en idrottsförening 

som bedriver barn-, ungdoms- och senioridrott för flickor, pojkar och funktionshindrade 

inom tre idrotter. Idrottsföreningen har runt 600 aktiva medlemmar idag.  

 

Kim är verksam som ungdomsansvarig och lagledare inom en idrottsförening som 

bedriver barn-, ungdoms- och senioridrott för flickor inom en idrott. Idrottsföreningen 

har runt 400 aktiva medlemmar idag. 

 

Billie är verksam som vice ordförande inom en idrottsförening som bedriver barn-, 

ungdoms- och senioridrott för pojkar inom en idrott. Idrottsföreningen har runt 400 

aktiva medlemmar idag. 

 

Alexis är verksam som ungdomsansvarig och ungdomsledare inom en idrottsförening 

som bedriver barn-, ungdoms- och senioridrott för både flickor och pojkar inom en 

idrott. Idrottsföreningen har runt 700 aktiva medlemmar idag. 

 

Kelly är verksam som ungdomsansvarig inom en idrottsförening som bedriver barn-, 

ungdoms- och senioridrott för både flickor och pojkar inom en idrott. Idrottsföreningen 

har runt 600 aktiva medlemmar idag. 

 

Vi har valt att dela upp resultatet utifrån studiens frågeställningar och de teman som 

framkom i resultatanalysen. Första delen av resultatet kopplar samman 

idrottsföreningen och ANDTS genom att lyfta fram idrottsföreningarnas styrdokument 

och policys samt belysa vilket aktivt och preventivt arbete som bedrivs. I andra delen 

skiftar studien perspektiv från individ till förening och fokuserar på förutsättningar och 

utmaningar med föreningsidrott. Den tredje och sista delen berör ungdomarnas 

utveckling inom idrottsföreningen och fördjupar sig i såväl positiva som negativa 

aspekter av ungdomsidrott. Avslutningsvis delges en sammanfattning av resultatet följt 

av en teoretisk problematisering beträffande det sociokulturella perspektivet. 

 

3.1 Idrottsföreningen kopplat till ANDTS 

Följande avsnitt belyser ANDTS och kopplar samman begreppet med idrottsmiljön. 

Områden som behandlas är styrdokument och policys samt aktivt och preventivt arbete 

inom studiens idrottsföreningar. 

 
3.1.1 Styrdokument och policys 

När en ungdom ansluter sig till en idrottsförening i dagens samhälle finns det såväl krav 

som tydliga regler för ungdomen, kraven och reglerna återfinns oftast i föreningens 

styrdokument eller policys. Samtliga respondenter i vår studie medger att de har någon 
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form av styrdokument inom idrottsföreningen, vilka fungerar som grund när det 

kommer till hur föreningen ska verka, drivas samt skydda ungdomarna. 

 

Vi har just nu tagit fram ett nytt dokument, som släpptes i början på 

året, där vi beskriver hur ledare, föräldrar och spelare ska bete sig i 

föreningen. Vilka krav man har inom föreningen och vilka rättigheter 

man har i princip. Man får lov att träna och spela matcher om man 

betalar sina avgifter och att man ställer upp på aktiviteter och så 

vidare. Den är menad att vara vägledande för alla inom föreningen, 

så att man vet att… om någon ledare beter sig på det här sättet, då 

behöver jag som förälder gå och rapportera detta. Och vice versa 

också… om en förälder kanske inte sköter det den ska, inte beter sig 

bra vid sidlinjen vid en match… då är det ledarens rätt och skyldighet 

att säga till att… det här är inte OK i vår förening, vi gör inte så 

här… den liksom samspelar med alla delar… spelare, ledare och 

föräldrar… så att de förstår varför den ene gör på ett visst sätt och 

varför man inte gör på ett visst sätt… så de ska få ett bra samband 

med varför det händer saker. Annars så finns det ju ett ledaravtal som 

alla ledare ska skriva på… där det innefattar deras skyldigheter och 

rättigheter också. Hur de ska bete sig… när det är barn och 

ungdomsidrott… att de ska vara på ett visst sätt och det ska alla 

skriva på och skicka in, så det finns dokumenterat. (Kelly) 

  

Styrdokument och policys inom idrottsföreningarna går många gånger ner på detaljnivå 

och beskriver tydligt regler rörande exempelvis ANDTS. Författar inte 

idrottsföreningarna själva sina regler kan de framträda genom en samverkansaktör. 

Billie, Alexis och Kelly förklarar att de samverkar med kommunen genom Säker och 

Trygg förening. Det är en kvalitetsmärkning för barn- och ungdomsverksamheter i 

föreningslivet. Billie beskriver Säker och Trygg förening som ett bra skydd där de som 

förening får tillgång till ett nätverk innehållandes kuratorer, sjuksköterskor och 

krisstödsgrupper. 

  

[…] vi jobbar utefter deras policys när det gäller de här frågorna, så 

man har ju ett Säker och Trygg – dokument som är framtaget för att… 

det följer vissa regler och standarder och sådär. Där finns just om 

droger, doping, alkohol och tobak… som är en viktig punkt som ska 

tas upp. Det ska finnas en plan för det. (Kelly) 

 

Att inneha styrdokument och policys inom en idrottsförening är även förknippat med 

vissa utmaningar. För det första krävs det att alla inblandade parter känner till att de 

finns inom föreningen och främst vad de innebär. För det andra krävs det att 

styrdokument och policys kontinuerligt uppdateras och hålls levande. Flera 

respondenter vittnar om utmaningarna och Kim ser just svårigheter med att hålla 

dokumenten levande när ledare för lagen inom föreningen byts ut och det tillkommer 

nya med andra åsikter om hur saker och ting bör vara. En rörig situation uppstår lätt 

som respondenten uttrycker det. Billie känner att de har alla dokument de behöver på 

plats inom föreningen, men ger en ärlig bild av att de inte jobbar så aktivt med dem. Att 

det lätt blir en hög med papper som bara finns där, är en syn som även Chris delar och 

förklarar att det alltid är lätt att skriva saker på ett papper, men att få bryr sig om dem. 
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Vi har naturligtvis som andra föreningar en hel uppsättning med 

dokument som ska användas. Allt från drogförebyggande och 

krishantering… uppförandekoder och så. Det finns och gås igenom på 

ungdomsledarmöten, kanske en gång per år… men det är en 

papperstiger… alltså man skriver saker, men det är ingen som bryr 

sig om det. (Chris) 

  

Robin berättar om en lösning de kommer att införa som förhoppningsvis kan underlätta 

såväl situationen med att medlemmar inte känner till föreningens grundläggande 

styrdokument och policys som att rätt förväntningar ska infinna sig. Respondenten 

förklarar att de får många förfrågningar om att gå med i idrottsföreningen varje år och 

för att redan från början vara tydlig med förväntningar kommer de från och med nästa år 

besvara förfrågningarna genom att skicka en folder innehållandes de förväntningar som 

finns på medlemmar. Accepterar de förväntningarna, är de varmt välkomna till 

föreningen. 

  

Ett annat sätt att skydda ungdomarna i idrottsföreningen och något som återfinns i 

styrdokument i Kellys idrottsförening är att de begär ett utdrag ur brottsregistret för 

samtliga ledare inom föreningen. Att göra utdrag ur brottsregistret för ledare inom 

idrottsföreningen har även förekommit i Chris idrottsförening, dock endast vid ett 

enstaka tillfälle. 

 
3.1.2 Aktivt och preventivt arbete 

Beträffande vilket aktivt och preventivt arbete som bedrivs rörande ANDTS samtalar 

samtliga respondenter om att det finns riktlinjer i form av styrdokument, vilka syftar till 

hur idrottsföreningen ska gå tillväga om det uppstår problem. Chris beskriver att de 

alltid brukar informera föräldrar samt ha en nykter ledare på plats om de vet med sig att 

yngre spelare kommer att komma i kontakt med alkohol vid exempelvis tillställningar 

på seniorsidan. Vidare berättar respondenten att idrottsföreningen driver ett eget projekt 

mot droger i samarbete med kommunen, skolan, polisen, nykterhetsförbundet, 

studieförbundet, nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) och socialtjänsten. 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) gjorde en undersökning 

på en högstadieskola i närområdet med ett stort reportage som påvisade att 10 % av alla 

högstadieelever hade testat droger. Efter CAN-undersökningen tog idrottsföreningens 

projekt fart då de uppmärksammande ett stort behov och redan hade en naturlig ingång i 

ungdomarnas värld genom en vuxen förebild. 

  

Så bland annat hade vi […] en jätteduktig fotbollstränare. […] som 

tränade barn och ungdomar. […] Dagtid var han och skötte elevens 

val […] det var lite folkdans och det var lite basket och sådant 

också… sen var han där och vistades lite grann, hjälpte fritidsledare 

och så… så vi hade en kontakt mellan skolvärlden och 

fritidsvärlden… då var det han som knöt ihop barnen […] Men han 

jobbade inte i skolan, så han hade ingen upplysningsplikt till rektorer 

eller någonting… däremot blev han en förebild. Han pratade, de 

kände honom, de kände igen honom, sa hej, tjena mors och vågade 

prata om andra grejer. […] Han kunde skälla på någon som stod och 

snusade… för att han blev en vuxen och en förebild… och vi 

initierade detta efter det. (Chris) 
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Kim berättar att även de samarbetar med kommunen i deras projekt mot droger men 

även driver ett eget projekt inom idrottsföreningen som syftar till att deras ungdomar 

ska senarelägga sin debutålder rörande ANDT. Respondenten beskriver att 

idrottsföreningen arbetar aktivt med föreläsningar och aktiviteter i samarbete med 

polisen, socialtjänsten och länsstyrelsen med syfte att upplysa ungdomarna om området 

och farorna inom det. Beträffande projektet får idrottsföreningens ungdomar skriva på 

ett avtal när de är 14 år rörande att de avstår droger. Avtalet sträcker sig fram till 17 års 

ålder, vilken är den ålder då ungdomarna vanligtvis börjar komma upp i 

seniorverksamheten. 

  

[…] de är ändå väldigt upplysta eftersom vi håller på med de här 

föreläsningarna. Vill man inte, är man inte mottaglig, så skiter man ju 

i det, så är det ju. Men för de som ändå lyssnar hoppas vi att vi gjort 

någon nytta i livet. Sen pratar vi ju aldrig om att du ska bli nykterist… 

det är ju inte det som det handlar om. […] Du tar förmodligen bättre 

beslut när du är 17 än du gör när du är 14, att det har hänt något i 

den åldern där emellan. (Kim) 

  

Kim beskriver att ungdomarna kan luta sig mot avtalet för att stå emot grupptryck, vilket 

många ungdomar berättat att de gör. Respondenten ser dock en oroväckande trend i att 

fler och fler bryter sina avtal innan periodens slut, vilket respondenten tror handlar om 

trycket på ungdomar idag: ”Du ska vara snygg, du ska festa, du ska vara populär”. 

Utanför projektet samarbetar idrottsföreningen med ungdomarnas föräldrar genom 

nattvandring varje helg på sommaren samt lönehelger resten av året. Respondenten 

beskriver att de vill finnas ute på stan och visa sig som trygga vuxna och stötta upp där 

de behövs. 

   

Majoriteten av studiens idrottsföreningar arbetar inte aktivt med frågor som rör området 

ANDTS, men respondenterna samtalar om att de önskar göra mer. Billie, Alexis och 

Kelly beskriver dock att deras respektive idrottsförening har dokumentet Säker och 

Trygg förening att luta sig mot beträffande hur de ska förhålla sig och agera i frågor 

som rör området. Robin samtalar om att de har egna framtagna riktlinjer inom 

idrottsföreningen om det uppstår problem. Respondenten berättar att de för samtal med 

spelaren, föräldrar, ledare samt klubbchef och är behjälpliga under hela processen. 

 

[...]Erbjuder oss att hjälpa familjen om de önskar. Önskar familjen 

inte det, släpper vi det, men talar också starkt om att det inte är 

acceptabelt i våran förening. Vill familjen ha hjälp och stöttning 

kommer vi erbjuda det. Vi kan erbjuda hjälp att finnas till hands med 

andra myndigheter osv. Man får inte glömma att alla föräldrar inte är 

lika aktiva i sina barns liv. Det kan absolut dyka upp att det är en 

ungdom som ställs inför problemet ganska ensam, där föräldrarna 

skiter i det. Då ska vi också vara väldigt tydliga med att då hjälper vi 

till… följer med på möten osv… och det rör egentligen allt… oavsett 

om du pratar alkohol, droger, spel eller vad det må vara. Man kan 

säga att vi hanterar det som en skada. Likväl som jag följer med en 

spelare till sjukgymnasten, så följer vi med på ett sådant samtal, om 

spelaren önskar. (Robin) 
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Under studiens intervjuer samtalar Kim, Billie och Kelly om att de finner tiden som den 

avgörande faktorn sett till att inte bedrivs mer ANDTS-arbete. Kim förklarar att viljan 

och kraften finns men ser svårigheter i att hitta tid för att arbeta bredare utöver det 

idrottsliga. Nästan alla ledare är anställda på ideell basis och har andra arbeten vid sidan 

av. Respondenten lyfter fram ett drömscenario att kunna anställa någon på heltid som 

enbart arbetar med frågor beträffande ANDTS, vilket förhoppningsvis skulle ge ringar 

på vattnet och en möjlighet att nå ut till fler idrottsföreningar. Billie beskriver att de 

lägger i princip all sin tid på att fostra duktiga fotbollsspelare och därav står inför stora 

utmaningar när det kommer till att arbeta med frågor som rör ANDTS-problematik. 

  

Vi har ju en så kallad föreningshandbok […] och i den finns då de 

olika policydokumenten… hur vi hanterar droger, olyckstillbud osv… 

den gås igenom som sagt… alla har tillgång till den… men vi jobbar 

inte aktivt ska jag säga… med den… med alltså det dagliga livet gör 

vi inte det… eller den dagliga träningen… utan det är till 99,9 % 

fokus på fotboll. [...] Tiden… prioritera tiden… tror jag är det… alla 

har kunskap, känna om det, känna till det liksom. Men när du är här, i 

en fotbollsförening, vi fostrar fotbollsspelare… de ska bli bra 

fotbollsspelare… då missar man mycket de här sakerna. Vi tror inte 

att de är i så stor riskzon… just på grund av att man har en 

tillhörighet någonstans… riskzonen tror jag är… om det då blir för 

mycket spetsning. Där du känner… jag räcker inte till… och den är 

ofta mellan 15-16-17 år… där tappar man en del spelare… där är 

riskzonen… att man helt plötsligt, nä nu tycker jag det inte är kul att 

träna eller nu vill inte jag eller jag platsar inte… då om man inte 

har… då kanske man har uppbundet socialt skyddsnät med alla andra 

fotbollsspelare… då tror jag att man kan hamna utanför. (Billie) 

  

Billie menar att de inte ser något större behov att arbeta med ANDTS-frågor innan 

ungdomarna selekteras i en ålder kring 15–17 år, det är först där de ser att riskerna tar 

vid. I övrigt arbetar idrottsföreningen med temakvällar för sina ungdomar, men 

mestadels med frågor som handlar om kost och träning. Kellys idrottsförening arbetar 

även de med temakvällar rörande kost. Respondenten berättar att de även berör områden 

som sömn och alkohol men mestadels med de äldre ungdomarna. Respondenten har 

dock en idé att implementera insatserna även till de yngre ungdomarna genom att lägga 

in teoretiska pass innan träningar med information angående ANDTS. 

  

I samtal med de olika respondenterna har vi, förutom de två projekt som nämnts ovan, 

fått en samlad bild av att det i dagsläget inte bedrivs så mycket aktivt arbete angående 

frågor rörande ANDTS. En av intervjuguidens frågor berörde dock huruvida 

idrottsföreningarna hanterar olika problemsituationer kring ANDTS. Chris, Kim och 

Alexis belyser att det är vanligt med förnekelse, både från individen själv men även från 

föräldrarna beträffande ANDTS-frågor. Respondenterna förklarar att föräldrar inte vill 

kännas vid problemen och menar att deras barn inte missköter sig. Vidare förklarar 

Chris att det kan vara svårt att nå framgång med insatser, då individerna själva ofta 

förnekar sina problem. Respondenten poängterar att idrottsföreningen ska vara större än 

individen. Är det oklarheter eller sådant som inte går att lösa, exempelvis att en ungdom 

inte följer rådande policy eller föreskrivna regler, drar sig inte idrottsföreningen för att 

låta spelare lämna. Kim, Billie och Kelly menar att de i första hand lyfter problem med 

föräldrar innan de tas vidare till styrelsenivå. Kelly poängterar att de har nolltolerans 
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mot såväl droger som doping och därav polisanmäler de situationer som uppdagas. 

Billie och Alexis har en samsyn beträffande att de känner sig rustade om det skulle 

uppstå problem. Billie förklarar att de inte ser behovet, men att de känner till vilka 

verktyg som krävs för att arbeta med frågor rörande ANDTS, som exempelvis 

föreläsningar eller annat material. Vidare nämner respondenten att de har möjlighet till 

samarbete med krisstödsgrupp, kuratorer eller sjuksköterskor genom Säker och Trygg 

förening om behov skulle uppstå. Alexis menar i sin tur att de är en väldigt medveten 

idrottsförening som skulle kunna möta ANDTS-problematik på ett adekvat sätt. 

Respondenten beskriver att de har en handlingskraftig styrelse, innehållandes 

medlemmar med olika erfarenheter som tidigare varit delaktiga inom andra ideella 

verksamheter. Vidare förklarar respondenten att de har varit med om en situation där 

Säker och Trygg förening kommit till användning. Situationen berörde en spelare som 

var under polisutredning, varpå idrottsföreningen lutade sig mot sina styrdokument och 

följde rådande riktlinjer, vilket medförde att spelaren blev avstängd från träningar och 

matcher.  

 

Chris vill väcka tankar och poängterar att det största problemet idag är enkelheten för 

ungdomar att införskaffa droger. Respondenten efterlyser vuxennärvaro på 

spontanidrottsytorna. 

  

Ja, det största problemet just nu är hur lätt det är att få tag på droger, 

alltså rent generellt. […] och det är ett sådant misslyckande att man 

har sex stycken personal på  fritidsgården… som sitter inne och 

undrar varför det inte är någon som kommer och besöker dem på 

sommaren […] Så att om man nu bygger och vill ha aktivitetsytor för 

spontanidrott som jag då efterlyste tidigare… att det är så himla 

uppstyrt med tävlingsidrott… så får man ju då också bemanna de med 

ledare på samma sätt som… man måste få in vuxennärvaro… annars 

går det inte… utan det blir en fristad för bland annat droghandel då. 

(Chris) 

  

Under intervjuerna, men främst efteråt, har flertalet respondenter tackat oss och 

förklarat att sammankopplingen mellan ungdomsidrott och begreppet ANDTS väckt 

många frågor och idéer hos dem. Robin är tacksam för att vi väckte frågan och känner 

att de inte belyst drogdiskussionen tillräckligt inom föreningen. Alexis förklarar att 

frågorna har väckt tankar, som framöver kommer att leda till förändringar, där vissa 

regler och förhållningssätt behöver bli tydligare inom idrottsföreningen. Kelly samtalar 

om nya arbetssätt som kan komma att införas inom föreningen med syfte att skydda 

ungdomarna. 

  

[…] en tacksamhet att du väckte den frågan… just alkohol och 

droger… där känner jag att du slog mig lite på tummen med 

hammaren… nej, men det är jättebra… för som sagt… det händer 

väldigt mycket hos oss, men just drogbiten har vi sprungit förbi lite 

känner jag… så det är jag tacksam för att du lyfter. (Robin) 
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Förutsättningar och utmaningar med föreningsidrott 

Följande avsnitt berör vilka förutsättningar och utmaningar föreningsidrotten står inför i 

dagens samhälle. Områden som tas upp är faciliteter, politik och ekonomi samt ideella 

krafter. 

 
3.1.3 Faciliteter, politik och ekonomi 

Flertalet respondenter förmedlar en bild beträffande att resurser är en återkommande 

utmaning. Robin och Chris lyfter fram att en av dem största utmaningarna med att 

bedriva ungdomsidrott idag är faciliteter, att ha någonstans att vara. Idrottsföreningarna 

behöver ha en plats att vistas på som är lämplig och godkänd. Rörande föreningsidrott 

som erhåller ekonomiskt stöd, behöver vissa krav uppfyllas som att det ska finns 

omklädningsrum, toaletter och belysning på anläggningen. Robin menar att den ideella 

idrotten står inför stora utmaningar i framtiden och att kommunen och politiker behöver 

få upp ögonen för det. Respondenten menar att det skulle behövas bättre förutsättningar 

för att kunna bedriva idrott, genom fler fotbollsplaner och idrottshallar, vilket skulle 

generera fler och bättre träningstider, som i sin tur skulle öka möjligheten för ungdomar 

att bedriva sin idrott. Samtliga idrottsföreningar lyfter fram att de samverkar med 

kommunen på olika sätt, framförallt rörande träningstider. Chris förklarar att 

resursfördelningen mellan olika idrottsföreningar ser olika ut. Kommunen fördelar 

resurser efter prestation och premierar tävlings- framför bredd- och spontanidrott. 

 

[…] planen var för dålig för barnen som skulle vara på […] i vanliga 

fall, så den kunde de andra barnen få som inte höll på med 

elitsatsning. Den här stämplingen hela tiden blir ju en påminnelse för 

barnen att… ”de är ingenting” […] Så när de åker ner […] för att 

byta om, får de inte gå in på planen, för där är de andra som har en 

annan färg på tröjan. Då står ju barnen där […] och får reda på att: 

”ni får åka ner dit, till den trasiga filtmattan med hål i backen, för de 

här barnen behöver era resurser nu för de håller på att bygga nytt till 

dem”… och det är hela det här som gör att vi har oerhört mycket 

barn som slutar, de tappar lusten. (Chris) 

  

Chris förklarar att de har arbetat hårt med kommunen angående orättvisan och hur den 

leder till stämpling för barnen och ungdomarna. Vidare menar respondenten att det är ett 

brott ur barnkonventionen där det står att läsa att alla under 18 år ska ges samma 

möjligheter till att bedriva sin idrott. Robin beskriver att de blivit en SIU-förening, 

vilket innebär att de följer barnkonventionen i alla beslut som tas. 

  

[…] vi följer barnkonventionen i alla våra beslut. Alla ledare ska 

innan de fattar ett beslut, ställa sig frågan, får alla samma möjlighet? 

Är svaret ja på den frågan är det bara att köra, då behöver de inte 

fråga någon annan. Är svaret nej så är det inte OK någonstans. 

(Robin) 

  

Robin menar att de vill säkra upp föreningen och har börjat skifta fokus från enbart 

elitsatsning till att ge ungdomsverksamheten och breddidrotten större utrymme än 

tidigare. Alla som vill ska få möjlighet att spela och genom att följa barnkonventionen 

påvisar idrottsföreningen att de går från ord till handling. 
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Kim lyfter fram ekonomi som ett återkommande problem. Såväl sponsorer som det 

ideella arbetet framhålls som viktiga faktorer för att hålla idrottsföreningar levande. För 

att göra ytterligare insatser och komma framåt som idrottsförening menar respondenten 

att de behöver ekonomisk hjälp, vilket skulle skapa möjligheter för idrottsföreningen att 

arbeta bredare samt bidra med ytterligare insatser för sina ungdomar. För att vända på 

myntet och se resursfrågan som något positivt förklarar Billie att det kanske är på tiden 

att tänka om som förening. När det är svårt att få tider på konstgräsplaner i januari och 

februari finns det alltid alternativ träning. Det behöver inte vara en nackdel att bryta av 

och ägna sig åt styrka, fys eller någon annan aktivitet i ungdomsålder. 

 
3.1.4 Ideella krafter 

Rör vi oss bortom alla faciliteter och ekonomiska resurser finner vi en fundamental 

faktor för att kunna bedriva ungdomsidrott i dagens samhälle, nämligen de ideella 

krafterna. Samtliga respondenter i studien betonar att de ideella krafterna, i form av 

personer som engagerar sig inom föreningen utan arvode, är helt avgörande för att 

idrottsföreningen ska fungera. Det behövs såväl människor som sköter föreningen 

organisatoriskt som ledare för respektive ungdomslag. Den generella bilden som 

förmedlas av respondenterna är att det är föräldrar till ungdomar i föreningen som är de 

ideellt arbetande personerna. Att rekrytera föräldrar eller annan ideell arbetskraft är med 

andra ord något som står högt upp på idrottsföreningars dagordning, vilket även ses som 

en utmanande uppgift. Robin berättar att det blivit svårare och svårare för varje år att få 

föräldrar att engagera sig och ser det som en av de största utmaningarna med att bedriva 

ungdomsidrott i dagens samhälle. 

 

Vid sidan av att rekrytera ideell arbetskraft, ser Billie utmaningar med att just föräldrar 

är de ideella ledarna och har en vision om att de ideella ledarna inte ska ha någon 

koppling till varken grupper eller individer inom idrottsföreningen. Robins 

idrottsförening har gått från tankestadiet och redan utformat en tydlig målsättning för 

hur framtiden ska se ut hos dem, en framtid utan föräldrar som ledare för föreningens 

äldre ungdomslag. Alexis idrottsförening ser istället vikten av att arbeta med föräldrarna 

och ombesörjer att alla ledare utbildas. 

 

[…] Sen, det som är farhågan, är ju då att det är föräldrar som är 

ledare… det kan jag säga, att ett önsketänkande är att ha ideella 

ledare som inte har någon koppling till grupper och individen. Den 

mänskliga faktorn är ju sådan att, antingen får barnen det tuffare 

eller lättare och sen alla andra som lägger sig i runt omkring. (Billie) 

 

[…] Jag tror att det är viktigt med många ledare… viktiga vuxna vill 

jag säga igen… och utbildade ledare, alla ledare i klubben är 

utbildade, minst grundutbildningen och redan i den pratar man ju om 

individen, inte bara innebandyspelaren, utan människan finns där 

också. [...] den utbildningen pratar väldigt mycket om psykologiska 

utvecklingar och sådär i de olika åldrarna. Den är viktig att gå. […] 

och där är vår ordförande väldigt väldigt noggrann… liksom aldrig 

något… ”jag vill gå på en utbildning” – ”jajjemen, åk!”… det är 

viktigt. (Alexis) 
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Om en förälder inte är ledare för sitt barns idrottslag, är den fortfarande en stor del av 

barnets idrottsliv genom att ställa upp på föreningsaktiviteter, ständigt skjutsa till och 

från träningar samt att finnas som vårdnadshavare när behov uppstår. I majoriteten av 

fallen fungerar samverkan mellan idrottsföreningen och föräldern smärtfritt, men flera 

respondenter vittnar om en problematisk samverkan. Genom intervjuguiden berörde vi 

området att som idrottsförening arbeta med individen bakom spelaren, vilket är en 

känslig fråga enligt Kim. Respondenten berättar att de som idrottsförening ska uppfostra 

individer till viss del, men att det är föräldrarnas ansvar att göra det. Det känsliga med 

frågan om uppfostran är när föräldrarna anser att idrottsföreningen kommer för nära och 

står för en uppfostran som skiljer sig från hemmet. 

  

Det där är ju en känslig fråga. Alltså, vi ska ju inte uppfostra… det 

ska vi ju till en viss del, men det är ju ändå föräldrarnas ansvar att 

uppfostra. Det vi ska göra är väl att hjälpa till och finnas bakom där 

och det kan ju vara en känslig fråga när föräldrarna tycker att vi 

kommer för nära spelaren eller människan, att vi lägger oss i för 

mycket, att vi försöker styra någon. De kanske har en helt annan 

uppfostran hemma än vad vi har här… och det har man väl varit med 

om ibland, att de tycker att man lägger sig i för mycket, att vi försöker 

styra för mycket. (Kim) 

  

Chris förmedlar en kritisk syn mot vissa föräldrar inom ungdomsidrotten och talar om 

att det blivit ännu värre idag än tidigare. Respondenten berättar att vissa föräldrar i 

dagens samhälle är måna om att fixa det för sina barn, utan att egentligen vara där. 

Ledare får dessutom utstå ett oerhört tryck från föräldrar när det kommer till 

laguttagningar, positioner på planen och speltid. 

  

[…] När föräldrarna inte behövs i början, när du har träning och 

leker i 60 minuter och barnen går hem sen och säger: ”shit vad kul 

det är”… då är alla föräldrarna där och står jämte och tittar. Sen ju 

äldre barnen blir så blir det färre och färre som sitter och tittar eller 

är med. [...] Från det att de släpper ut barn som cyklar själv 

någonstans, 12–13 år, där försvinner föräldrarna rätt skarpt. Sen blir 

det moped, då finns det inga alls… och där kommer då strulet… för 

det kommer med tjejer, det kommer med ganska mycket droger… har 

vi problem med… och där är ju lite dricka och röka och man ska testa 

att snusa och man har ett taskigt språk… man kan vara ganska taskig 

mot varandra och föräldrarna har ingen aning att man kallar den ena 

för det ena eller den andre för det andra… så det är… plus att de 

ställer enorma krav… om man tar ut ett lag frågar de alltid varför 

man tagit ut det på det sättet. Jag hade någon förälder som försökte 

göra ett upplopp och uppviglade alla andra föräldrar att de skulle 

tycka att: ”varför får inte deras barn spela” och då fick jag sex 

sådana mejl en kväll… ”varför är inte den här med och ska spela” 

[...] det är fritt fram, ni kan få ta ut laget varje gång, men då ska ni 

stå här nere… det är inte för min skull de spelar… det är för barnens 

egna skull. (Chris) 
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Chris upplever att ansvarstagandet från föräldrar är svagt på många håll idag, en bild 

som delas av fler respondenter. Kim berättar om en stor förnekelse från föräldrar, att det 

aldrig är ens eget barn som gjort någonting. Billie och Kelly berättar om föräldrar som 

dumpar av barnen vid träningen och aldrig närvarar själva. Respondenterna tror att 

anledningen bakom ett sådant agerande är att föräldrar är för självupptagna, vilket 

respondenterna ser stora förluster med för såväl barnen som föräldrarna. Billie använder 

ordet sorgligt för att beskriva situationen. 

  

Det är ju egentligen att få ideella krafter, få folk att ställa upp med 

tid, vilja att vara där för sina barn egentligen och inte bara lämna av 

dem och låta föreningen sköta det. Vilket också kan ge negativa 

aspekter… det här att föräldrarna… man kanske inte bryr sig lika 

mycket… man kanske tänker mer på sig själv också, vilket kan ge lite 

nackdelar med att man inte har samma koll på sina barn. Vad händer 

på en träning? Är det något negativt borde de vara där kanske? Det 

tror jag är en stor förändring som har skett de senaste tio åren 

framförallt. (Kelly) 

 

3.2 Ungdomarnas utveckling inom idrottsföreningen 

Följande avsnitt innehar ett individfokus och belyser såväl positiva som negativa 

aspekter med ungdomsidrott. Avslutningsvis berörs att se individen i gruppen. 

 
3.2.1 Positiva aspekter 

Idrottsarenan är populär för ungdomar att vistas inom. Utifrån vår intervjuguide valde vi 

att undersöka huruvida våra respondenter inom respektive idrottsförening ser på frågan 

rörande vilka positiva sidor som idrotten för med sig för ungdomar. 

 

Samtliga sex respondenter talar om ord som tillhörighet, socialt sammanhang och 

gemenskap och lyfter fram grupptillhörigheten och att vara en del av ett sammanhang 

som en stark positiv faktor som idrotten leder till. Flertalet respondenter anser att 

idrotten hjälper till att uppfostra ungdomar. De får lär sig att ta ansvar och bli 

självständiga individer genom att passa tider, uppträda i grupp, hantera konsekvenser, 

lära sig tackla framgångar och motgångar, dela med sig och vara behjälpliga med 

material samt hålla ordning på sina egna grejer. 

 

[…] vi har en uppgift att uppfostra människor också, på något sätt. 

Med värdegrund alltså, jämlikhet, jobba mot mobbning och 

diskriminering och sådana saker och det gör vi ju ganska mycket 

här... och det tar man ju med sig, det hoppas jag att de tar med sig ut 

i samhället också och till det vanliga livet. (Kim) 

  

Robin, Chris och Alexis förklarar att det handlar om att bygga en positiv kultur inom 

idrotten som genomsyrar hur de som ingår i idrottsföreningen uppträder och vilka 

värden idrottsföreningen står för. Chris menar att föreningslivet hjälper ungdomar att 

sysselsättas samt ger dem karaktär, att tillsammans med sina lagkompisar känna att ”det 

är vi som gör detta”, även om det ibland är motigt. Att skapa en familjär stämning är 

något som både Robin och Alexis lyfter fram som en nyckelfaktor för att trivas och 

verka som något större än enbart en arena för den idrottsliga utvecklingen för 
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ungdomar. Robin lyfter fram breddidrotten och den inkluderande idrotten där 

idrottsföreningen arbetar aktivt med olika former av projekt som skapar en familjär 

kultur. Det kan vara aktiviteter som involverar både ungdomar och föräldrar där idrotten 

utövas i samband med exempelvis fredagsmys och tacos. Det kan också handla om 

projekt som står utanför idrotten och verkar för integration och inkludering. Den 

familjära stämningen tar även uttryck i följande citat: 

 

Gothia cup som vi var på, alla stöttar alla. På något sätt är alla 

engagerade i allas matcher. Kan man inte titta så följer man live och 

messar till varandra. Hur går det? Hur gick det? Härligt, bra jobbat! 

Alla bryr sig på något sätt… inte bara resultat och hur mycket mål 

man gör utan hur mår du? […] det är ett viktigare värde tycker jag än 

själva vad man gör på planen, att stötta. […] det är roligt att vinna 

matcher och en serie osv men… hur är vi när vi är här och varför är 

vi här? […] vi ses så mycket timmar i veckan, så att då blir man en 

familj med respekt och allting. (Alexis) 

 

Robin och Alexis belyser att de tror på något större, att alla ska med och att fokus ibland 

behöver förflyttas utanför de idrottsliga prestationerna. Vidare berörs andra 

sidoaktiviteter som hjälper till att uppfostra ungdomarna utanför idrotten. Robin 

förklarar att de arbetar med bokläsning. Ledarna i idrottsföreningen får välja de 

områden de finner mest aktuella för den specifika gruppen. Respondenten förklarar att 

de flesta väljer områden som ”hur man är en bra kompis” eller ”hur man bygger ett bra 

lag”, vilket är glädjande. Alexis samtalar om att skapa en träffpunkt inom arenan där 

ungdomarna utövar sin idrott. Ett ställe där ungdomarna kan samlas innan och efter 

träningar, där det alltid finns en vuxen. Träffpunkten skulle också kunna förena 

föräldrar när de tittar på träningar eller hämtar sina ungdomar. 

  

Kim, Alexis och Kelly menar att föreningsidrotten leder till att ungdomarna får nya 

vänner och på så sätt breddar kompisregistret. De lär sig innebörden av lagsamarbete 

och de nyfunna vännerna bidrar till att ungdomarna utvecklas i interaktion med varandra 

och får nya perspektiv. 

  

En annan aspekt som Chris och Alexis lyfter fram är goda vuxenkontakter som är någon 

annan än mamma, pappa eller skolan. Respondenterna menar att ledare inom 

idrottsföreningar ska kunna verka som en viktig vuxen, vilket bidrar med trygghet och 

att se människan, inte enbart spelaren. Robin och Chris framhåller vuxennärvaron för att 

stärka tryggheten. För att exemplifiera används vuxennärvaro i omklädningsrum med 

syfte att minimera risken för utanförskap och mobbing, men även vid lagfester inom 

seniorverksamheten, där yngre ungdomar kan komma i kontakt med alkohol. Vidare 

nämner Robin att tryggheten är det som skapar möjlighet för ungdomar att utvecklas. 

 

Jag tycker vi ska stå för, alltså utveckling, så är det. Det som jag var 

inne på innan, att lära sig hantera både motgång och medgång... 

socialt fungera i en grupp tycker jag också att idrotten kan vara med 

och implementera. Så... kanske låter vackert, men jag säger att kunna 

utvecklas handlar också mycket om trygghet och det är väl att ge 

trygghet, som också ger en möjlighet att utvecklas. (Robin) 
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För att känna trygghet ställs det krav på att bli sedd. Billie belyser vikten av att känna 

sig betydelsefull, att det finns någon som frågar efter en vid träningsfrånvaro eller 

liknande. 

 

Det mest positiva är just det här med att du blir sedd, 

grupptillhörigheten. […] Det är någon som frågar efter dig om du 

inte kommer på träning osv. Men vi ser också utmaningar i det... 

självklart. Med att alla inte har samma förutsättningar, alla har inte 

det sociala skyddsnätet runt omkring sig. (Billie) 

 

Förmågan att lyfta dem som har det tufft är också viktig. Alexis framhåller vikten av att 

arbeta med positiv förstärkning och inte enbart lyfta de som besitter störst talang utan 

fånga upp de som har det tuffare samt berömma dem inför gruppen: “Titta nu på Pelle 

vad han gjorde, jättebra!”.   

 
3.2.2 Negativa aspekter 

Tyvärr är inte idrotten enbart förknippad med positiva upplevelser för dagens 

ungdomar. Under intervjuerna har respondenter återkommande talat om olika typer av 

idrott som bedrivs och generellt görs indelningen efter dess seriositet och kravbild. 

Minst krav har spontanidrotten, följt av breddidrotten. Någon gång under de senare 

ungdomsåren blir den sista typen av idrott aktuell för många ungdomar, nämligen 

tävlingsidrotten. Kim förklarar att tävlingsinstinkten kan bli väldigt stark, vilket medför 

att ungdomar blir ovänner när någon presterar dåligt på planen. En ständigt 

omdebatterad del som förknippas med tävlingsidrott är selektering, vilket medför att 

vissa ungdomar inkluderas, medan andra exkluderas. 

  

Ja, det finns ju ganska mycket diskussion om exkludering inom 

idrotten. Håller man på med tävlingsidrott, vilket trenderna är att 

man gör allt tidigare, så finns det alltid en vilja att vinna en tävling 

och det kan bli på bekostnad av de som inte är lika långt utvecklade 

[…] det är inte så farligt att ta ut 15 killar eller tjejer till en cup, utan 

det farliga är att peta en 13-åring och säga: ”du duger inte” (Chris) 

  

Genom vår intervjuguide undersökte vi frågan selektering närmre och gick till botten 

med på vilka grunder det sker och vid vilken specifik ålder. Samtliga respondenter 

förmedlade en gemensam bild av att det är helt och hållet prestationsbaserat, men 

beträffande vid vilken ålder det får börja ske, fick vi skilda svar. Chris och Kelly 

beskriver att deras förening accepterar selektering först vid 13 års ålder, Billie berättar 

att selektering inom föreningen sker vid 14 års ålder medan Robin, Kim och Alexis 

respektive idrottsföreningar selekterar vid 16 års ålder. Inom samtliga idrottsföreningar 

är åldersgränsen för selektering något som återfinns i föreningarnas riktlinjer och ska 

följas av samtliga aktiva inom respektive idrottsförening. Flertalet respondenter medger 

dock att regler har brutits vid tillfällen och att det kan uppstå problem med enskilda lags 

ledare. 

  

Det ska inte förekomma, men det gör det säkert...absolut… det gör 

det… det ska jag inte sitta och säga… det vet vi, vi har haft fall… då 
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är det ofta grupper där ledare är väldigt introverta… det är min 

grupp liksom… man har inte öppnat upp sig. (Billie) 

 

[...] sen kan jag säga att det är klart att det händer, men vi har väldigt 

mycket ögon ute. Det har varit lite småsaker och det har vi tagit direkt 

och haft bra diskussioner. (Alexis) 

  

En av de stora anledningarna till att idrottsföreningar börjar med selektering är för att nå 

idrottsliga framgångar. Flertalet respondenter medger att framgångar föder glädje för 

ungdomar, så även Chris, dock reflekterar respondenten mer långsiktigt beträffande vad 

det leder till för de som blir inkluderade. 

  

Så här med facit i hand när man har varit med… man har ingen direkt 

vinst av att hålla på och toppa, det är inte de killarna som är kvar 

ändå… de är liksom mätta, känner press och mår dåligt när de inte 

vinner och sådana saker. (Chris) 

  

En annan stor del av lagidrott är den sociala gruppen ungdomen ingår i. Robin och Kim 

förklarar att det alltid innebär en risk för utanförskap och mobbing att sätta samman en 

grupp ungdomar. Ytterligare en risk som flertalet respondenter nämner med en social 

grupp är grupptrycket som kan uppstå. Kim, Alexis och Kelly förklarar att ungdomar kan 

ryckas med på saker de egentligen inte vill och att om någon rycks med i ett ogynnsamt 

gäng, kanske fler hakar på. 

  

[…] påverkan liksom och press från de negativa sidorna gällande 

t.ex. alkohol- eller tobaksvanor. Att det kanske är någon som 

använder det och det blir liksom… att nu gör vissa det här… det 

trycks på… det här gör vi… man får en negativ påverkan. Man kanske 

inte vill egentligen, men man blir lite tryckt in i det för att man är i det 

sammanhanget… det är så man beter sig. (Kelly) 

  

En intressant aspekt av grupptryck inom idrottsföreningar är mixen av yngre och äldre 

spelare i samma lag. För en del ungdomar blir steget till idrottsföreningens seniorlag 

aktuellt vid ung ålder och vad möts ungdomen av då? Alexis minns tillbaka på sin egen 

aktiva idrottskarriär i ungdomsåren och hoppas inte att den kulturen de möttes av då 

finns kvar i dagens idrottsföreningar. 

  

[…] jag funderar kring hur man kommer i kontakt med alkohol och 

droger och sånt där. I idrottsföreningar är det väl framförallt 

alkoholen. Tittar man på sig själv och sin egen ungdom… jag kommer 

ihåg när jag spelade hockey och kom upp i a-laget hemma… det 

första som slängdes till en var en dosa snus… och man har ju inget 

val… alltså, jo det har man… men ändå inte. Det hoppas jag inte 

finns idag. (Alexis) 
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Det är inte enbart Alexis som målar upp en bild av att ungdomar många gånger kommer 

i kontakt med ANDTS genom idrottsmiljön. Robin talar om att det förekommer alkohol, 

men främst tobak i form av snus. Kim om en tidigare kultur som innebar festande efter 

matcher. Såväl Billie som Alexis berättar om tidigare historier av alkohol på bussresor 

hem efter matcher. Dock har båda idrottsföreningarna idag infört regler beträffande 

alkohol i samband med bussresor. Billies idrottsförening har infört nolltolerans och 

Alexis idrottsförening är något mer restriktiv och har satt en 18-års gräns för att dricka 

alkohol, styrt av att det är åldern för att ses som myndig i Sverige. Chris förmedlar sin 

syn på idrottsmiljön och den kultur som kan råda på följande sätt: 

  

[…] men vi ska inte bortse från att en idrottsförening också är en 

arena för barn och ungdomar att komma i kontakt med de här 

grejerna för första gången. Det är inte bara det att de ska stanna kvar 

där för att hålla sig borta från det, utan det är naturligtvis fritt blås 

på både… framförallt snus… där både killar och tjejer får kontakten 

första gången med snusare. Inte jättemycket rökare, men alkohol 

absolut… framförallt i de lägre divisionerna är det helt ok att klämma 

en pilsner efter matchen i omklädningsrummet. Så det finns en sådan 

kultur. (Chris) 

 
3.2.3 Att se individen i gruppen 

En av studiens frågeställningar undersökte idrottsföreningarnas möjligheter att se och 

möta individen i gruppen och tillmötesgå individuella behov. Utifrån respondenternas 

svar inom respektive idrottsförening går det att utläsa att det ställs vissa krav på resurser 

som antalet ledare men även på utbildning, kunskaper och förmågan att se den enskilda 

individen. Samtliga respondenter belyser vikten av att möta ungdomarna på deras nivå, 

både mentalt och utvecklingsmässigt. Chris och Kim samtalar om ambitionsnivå, att alla 

ungdomar har olika mål med sin träning. Någon kanske bara spelar för att hålla igång 

eller för att kompisen spelar i laget, någon annan vill gå på idrottsgymnasium och bli 

utlandsproffs medan en tredje har som målsättning att spela i idrottsföreningens A-lag. 

 

Vi måste ju se varje enskild spelare, vad de själva har för mål, så vi 

kan anpassa oss efter deras. Alla vill ju inte bli elitidrottare. Någon 

kanske spelar för skojs skull, nån annan spelar för att polaren spelar 

och någon vill kanske satsa och bli landslagsstjärna en vacker dag. 

Där gäller det ju att vara öppen som ledare och se till dem olika 

behoven och vad vi som förening kräver av varje spelare. Vi kan ju 

inte kräva av någon som kommer hit för att spela för att det är skoj, vi 

kan kanske inte kräva lika mycket av den som någon som vill. (Kim) 

  

Kim ser dock svårigheter med att alltid möta ungdomar på individnivå. Respondenten 

förklarar att det ställer stora krav på ledare när det gäller exempelvis laguttagningar och 

att anpassa matcher efter ungdomens ambitionsnivå utan att påverka ungdomens 

självförtroende. Billie förklarar att de individanpassar träningarna. Om en ungdom 

ligger lite längre fram utvecklingsmässigt, så kan den ungdomen få göra en övning med 

högre svårighetsgrad än övriga, med syfte att alla individer utvecklas oavsett vilken nivå 

de ligger på. För att möta ungdomarna på individnivå arbetar Robin och Chris 

respektive idrottsförening med utvecklingssamtal med sina ungdomar för att ta reda på 
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hur allting fungerar, såväl idrottsligt som socialt. Kellys idrottsförening arbetar inte 

aktivt med individuella samtal i dagsläget men respondenten menar att det kan vara en 

förbättringspunkt för att ta reda på hur ungdomen trivs. Förhoppningen respondenten 

har i dagsläget är att ungdomarna själva vågar ta kontakt om det är något de vill lyfta 

fram eller samtala om. Billie och Kelly beskriver att deras respektive föreningar försöker 

möta den enskilda individen genom att samverka med andra idrottsföreningar 

beträffande att lotsa spelare vidare, vilket leder till att de fortsätter med sin idrott. De 

bakomliggande faktorerna till vidarelotsningen kan exempelvis vara att spelaren inte 

platsar rent prestationsmässigt i nuvarande lag eller att spelaren behöver få chansen att 

spela högre upp i seriesystemet för att fortsätta utvecklas.  

 

Kim och Billie förklarar att de ser en ny generation träda fram då de kan se en markant 

skillnad på ungdomar idag jämfört med tidigare. Kim anser att ungdomar är mer 

självbestämmande idag, de vill vara mer fria och slutar med föreningsidrott i allt lägre 

åldrar. Vidare menar respondenten att föreningslivet möter en stor utmaning i 

konkurrensen från individuell idrott, som exempelvis gym. På gymmet kan ungdomarna 

bestämma själva vilka tider de ska träna eller vilken outfit de vill bära, medan det i 

föreningslivet är speciella dagar eller tider som gäller. Vidare nämner respondenten att 

uppfostringen inom föreningslivet blivit allt svårare idag, då ungdomar ställer högre 

krav och är mer pålästa. Billie anser att nya generationens ungdomar inte har något 

tålamod idag. ”De tror att de är bättre än vad de är”. Respondenten menar att ungdomar 

tror att de är världsbäst på en gång och ska få speltid även om de nyligen avancerat 

inom seriesystemet. Alexis ser en utmaning i livets olika utvecklingsfaser för ungdomar. 

Respondenten nämner att det är en utmaning att få ungdomar att stanna kvar vid 

brytpunkterna där andra intressen tar vid, såsom tjejer, killar och fester. 

 

3.3 Sammanfattning av resultat 

För att ge en sammanfattande bild av de resultat som framkommit i aktuell studie, 

kopplar den första delen samman idrottsföreningen och ANDTS. Samtliga respondenter 

medger att de har någon form av styrdokument att luta sig mot inom idrottsföreningen, 

men att det är en utmaning att hålla dem såväl levande som att arbeta aktivt med dem. 

Två respondenter beskriver att de arbetar preventivt mot ANDT-problem genom aktiva 

projekt. Inom studien anser de flesta respondenterna att tidsprioritering är en 

återkommande utmaning som den ideella verksamheten står inför, beträffande att arbeta 

med utveckling av människan framför spelaren. Respondenterna önskar göra mer men 

efterlyser resurser i form av fler personer för att kunna ta ytterligare kliv mot ett aktivt 

ANDTS-arbete. Rörande förutsättningar och utmaningar med föreningsidrott framkom 

en samlad bild beträffande resursfrågan från studiens respondenter. De största 

utmaningarna anses vara att få ideella krafter att ställa upp, vilket även är en 

förutsättning för att idrottsföreningarna ska fungera och finnas kvar. En annan 

förutsättning för att bedriva ungdomsidrott belystes genom faciliteter, att ha någonstans 

att vara, vilket flertalet av studiens respondenter även såg som en utmaning i dagens 

samhälle. Respondenterna presenterade även en gemensam bild rörande att de saknar 

engagemang från föräldrar idag. Föräldrar har mycket åsikter om hur saker och ting kan 

göras bättre men majoriteten av de föräldrarna är inte villiga att ställa upp och bidra. För 

att kunna möta alla ungdomar utifrån deras ambitionsnivå, beskrivs ytterligare en 

utmaning i att ha såväl utbildade som tillräckligt många ledare inom idrottsföreningen. 

Den tredje och sista delen berör ungdomarnas utveckling inom idrottsföreningen och 

fördjupar sig i såväl positiva som negativa aspekter av ungdomsidrott. Samtliga 

respondenter framhöll gemenskap som en viktig del idrotten för med sig för ungdomar. 

Andra aspekter som lyfts fram är goda vuxenkontakter och att idrotten verkar för att 
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fostra goda samhällsmedborgare och inte enbart spelare. Beträffande negativa aspekter 

hade respondenterna samsyn att selektering leder till en negativ exkludering. Även 

grupptryck är vanligt förekommande och kan leda till mobbing och utanförskap om inte 

den viktiga vuxne är vaksam. Andra aspekter respondenterna såg farhågor med var att 

exponeras för ANDTS, framförallt vid sammanslagningar mellan lagen där äldre och 

yngre mixas. För att möta individen i gruppen beskriver flertalet respondenter att de 

ägnar sig åt utvecklingssamtal för att tillgodose ungdomarnas individuella behov. 

 

3.4 Teoretisk problematisering 

I följande avsnitt relateras studiens teoretiska perspektiv, det sociokulturella 

perspektivet, till studiens framskrivna resultat. Syftet är att frambringa en fördjupad 

förståelse för det insamlade empiriska resultatet. 

  

Ett av det sociokulturella perspektivets mest centrala element är att lärande sker i 

interaktion mellan människor (Säljö, 2014). Flertalet av de positiva aspekter som 

idrotten för med sig enligt studiens respondenter går att härleda till den sociala 

gemenskap som bildas inom en idrottsförening och ett lag. Det är genom deltagandet i 

gruppen som varje enskild individ utvecklas och lär sig att såväl ta ansvar som hantera 

konsekvenser. Att vara en del av en social gemenskap inom idrottsmiljön är även 

förknippat med negativa aspekter. En av studiens respondenter lyfter fram att det alltid 

är problematiskt att sätta samman en grupp individer och flertalet respondenter vittnar 

om att det kan leda till utanförskap, mobbing samt att grupptryck kan bildas som leder 

till att en enskild individ inte vågar göra sina egna val. Flertalet respondenter i studien 

förmedlar en bild av att alkoholdebuten för ungdomar många gånger sker inom 

idrottsföreningens sociala gemenskap. Vid flera tillfällen mixas omyndiga yngre 

individer, med äldre i olika sammankomster. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv går 

det att tolka situationen som att de yngre lär från de äldre och beträffande alkohol 

uppstår det en riskabel situation om yngre får närvara när de äldre, myndiga individerna, 

dricker alkohol. Idrotten som miljö skiljer sig inte mot andra miljöer utifrån 

läroprocesser och ett sociokulturellt perspektiv. Det är som Säljö (2014) förklarar att 

läroprocesser är dubbelsidiga och vi människor lär oss såväl positiva som negativa 

saker, styrt av samma förmågor. 

  

Gerrevall, Carlsson & Nilsson (2006) beskriver att människorna inom idrottsföreningen 

formar den, vilket leder till att ingen idrottsförening är den andra lik. Att se på 

idrottsföreningen utifrån att människorna formar den, innebär även att ett visst ansvar 

bör läggas på idrottsföreningen för att skydda dess ungdomar. Många respondenter lyfte 

fram viktiga vuxna, vilka kan påverka de sociala grupperingarna inom 

idrottsföreningen. Att vara närvarande, integrera och finnas som förebild för 

ungdomarna är betydelsefullt om sunda värderingar ska få fäste. Gerrevall et al. (2006) 

menar ett en idrottsförening är uppbyggd utifrån olika delkulturer, som tillsammans 

bildar en enhetlighet under idrottsföreningens namn. Några delkulturer som lyfts är 

föreningsfostran och tävlingsfostran, vilket även berörts i studiens resultat. Selektering 

diskuterades med respondenterna och är ett kännetecken för tävlingsfostran. Vissa 

ungdomar blir exkluderade och andra inkluderade, ofta reglerat av en åldersgräns för 

när det får börja ske. Studiens resultat belyser även att föreningsfostran råder, där 

idrottsföreningar exempelvis följer barnkonventionen för att uppnå jämlikt deltagande. 

Utifrån resultatet går det att dra slutsatsen att ju yngre ungdomen är, desto mer 

föreningsfostran råder och genom stigande ålder exponeras ungdomen mot 

elitsatsningar och tävlingsfostran i allt större utsträckning. 
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Dysthes (2003) tankar kring lärandet i skolmiljön är intressant att koppla till 

idrottsmiljön. Inom det sociokulturella perspektivet är upplevelsen av meningsfullhet 

starkt kopplat till viljan att lära och styrs i sin tur av synen på lärande inom individens 

sociala gemenskap. Vi som författat studien anser det fullt rimligt att även en 

idrottsförening bör sträva efter att skapa en positiv kultur kring lärande, vilket leder till 

att såväl ledare som ungdomar inom idrottsföreningen värdesätter lärandet och att arbete 

kring frågor som rör ANDTS underlättas. 

  

För att summera råder det inga tvivel att en idrottsmiljö även fungerar som en 

lärandemiljö för aspekter utanför den rent idrottsliga utvecklingen. Ungdomar inom en 

idrottsförening formas som individer genom sociala interaktioner, kulturer och de 

värderingar som råder. Att bedriva en idrottsförening innebär utöver det idrottsliga att 

det parallellt med att samla ungdomar kring en idrott uppstår en möjlighet att utveckla 

dem till goda samhällsmedborgare. Det finns många riskfaktorer inom idrottsmiljön, 

men med rätt styrning från idrottsföreningen, anser vi som författat studien att det går 

att minimera riskfaktorerna och istället främja de skyddande faktorerna. 
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4 Diskussion 
Följande avsnitt diskuterar studiens metod samt resultat. Vidare presenteras även 

studiens slutsatser och slutligen ges förslag till vidare forskning. 

 

4.1 Metoddiskussion 

För att besvara frågeställningarna och uppnå studiens syfte användes en kvalitativ ansats 

med semistrukturerade intervjuer som metod. Studiens epistemologiska inriktning 

bygger på ett tolkande synsätt där målsättningen var att inta andra människors 

perspektiv och tolka såväl handlingar som den sociala värld de ingår i. Rörande 

ontologiska frågeställningar sällar sig studien till konstruktionism, vars centrala delar 

har stora likheter med studiens teoretiska ramverk, det sociokulturella perspektivet. 

Enligt Bryman (2011) innebär konstruktionism att människor är aktiva i konstruktionen 

av verkligheten och i en process av ständig revidering skapas sociala företeelser och 

kategorier via socialt samspel. Betraktas idrottsföreningen genom det sociokulturella 

perspektivet, formar individerna själva den kultur som råder, vilket betyder att ingen 

idrottsförening är den andra lik eftersom de individer som ingår i föreningen gör den 

unik. Med avstamp i beskrivet synsätt anser vi att studiens resultat inte går att 

generalisera på andra idrottsföreningar inom området, vilket inte heller har varit 

studiens avsikt. 

 

Två av studiens frågeställningar berör vad som sker inom en idrottsförening, vad 

idrottens fostran leder till för dess aktiva ungdomar samt vilket ANDTS-arbete som 

bedrivs. Utifrån studiens frågeställningar och den ofta förekommande kritiken mot den 

kvalitativa forskningens subjektivitet (Bryman, 2011), går metodvalet för studien att 

diskutera. Vi är väl medvetna om att de svar som samlats in snarare påvisar vad 

idrottsföreningarna själva utger sig för att göra respektive inte göra, inte en bekräftad 

bild av verkligheten. För att kringgå osäkerheten och öka sanningshalten i 

frågeställningar som studien studerat, skulle observationer kunnat vara ett lämpligt 

metodval. Att det inte valdes grundar sig i att observationer är väldigt tidsomfattande, 

kräver resurser vår studie saknar samt att vi önskade få en fördjupad förståelse rörande 

ungdomsansvarigas upplevelse av ANDTS inom idrottsmiljön. Vidare har vi ingen 

anledning att ifrågasätta sanningshalten i de svar vi erhöll från respondenterna och 

utifrån det, med förståelse för den osäkerhet som kan finnas, anser vi att studiens valda 

metod levererade innehållsrika svar som slutligen besvarade studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

Vidare anser vi att de källor som använts under avsnittet tidigare forskning är trovärdiga 

och relevanta för studien. Med undantag för en källa, är samtliga vetenskapligt 

granskade. Kritik kan riktas mot valet att använda en källa som inte är vetenskapligt 

granskad, men i samråd med vår handledare för studien inkluderades källan, utifrån 

åsikten att källan tillförde studien viktig kunskap inom området som studerats. Vidare 

var en målsättning att endast söka tidsaktuella källor, vilket anses uppnått, med ett 

mindre undantag för studiens äldsta källa som är daterad 2008. 

  

Ett betydande arbete under studiens förberedelsefas var att skapa en intervjuguide samt 

att genomföra en pilotintervju. Först genomfördes en tematisering av intervjuguidens 

frågor, vilken senare låg till grund för frågornas ordningsföljd. En aspekt som beaktades 

var att frågorna skulle vara av öppen karaktär med syfte att få fylliga svar från 

respondenterna. Första och sista frågan i intervjuguiden hade även specifika syften. Den 

första syftade till att mjuka upp respondenten och öka bekvämligheten i situationen, 
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medan sista frågan var tänkt som en avslutning där respondenten fick ordet mer eller 

mindre fritt (se Bilaga A för intervjuguide). När intervjuguiden var skapad genomfördes 

en pilotintervju med en person utanför aktuell studie, som dock uppfyllde samma 

kriterier som ställdes på studiens respondenter. Pilotintervjun var givande utifrån att vi 

dels fick bekanta oss med intervjusituationen men även kvalitetssäkra den framtagna 

intervjuguiden. Efter pilotintervjun och utifrån egna reflektioner samt feedback från 

respondenten som intervjuades, redigerades frågorna i intervjuguiden. Vissa frågor 

behölls, några omformulerades och enstaka byttes ut mot andra. En insikt som erhölls 

under pilotintervjun, vilken senare användes under studiens intervjuer, var att addera en 

informationsbrygga mellan olika frågor vid ämnesbyten. Genom ett sådant agerande var 

upplevelsen att situationen underlättades för respondenterna, vilket i sin tur bidrog till 

att de förstod syftet med frågorna på ett adekvat sätt. Med facit i hand var 

intervjuguiden med dess frågor lämplig för studiens ändamål och vi uppmärksammade 

inte någon anmärkningsvärd skillnad mellan pilotintervjuns och studiens intervjusvar.  

 

Rörande studiens urval användes ett målinriktat urval, där respondenter valdes utifrån 

studiens problemformulering (Bryman, 2011). De krav som ställdes var att 

respondenten skulle inneha ett övergripande ansvar för ungdomsidrotten inom 

idrottsföreningen samt besitta god insyn i arbetet som bedrivs och de värderingar som 

råder. Studien innefattar totalt sex respondenter från sex olika idrottsföreningar och vi 

anser att samtliga uppfyllde de krav som ställdes samt att kraven var adekvata utifrån att 

studien berikades med innehållsrika svar under samtliga intervjuer. Utifrån studiens 

resurser gjordes en geografisk avgränsning beträffande en kommun i södra Sverige samt 

en avgränsning rörande idrottsföreningar, där vi valde att undersöka de två största 

idrotterna i Sverige sett till antalet utövare, fotboll och innebandy. Kritik kan riktas mot 

studiens förhållandevis smala urval, dock anser vi att aktuellt urval, med studiens 

resurser i beaktning, givit en berikande kunskap inom området som undersökts. Att 

likheter har funnits mellan olika respondenter har även skänkt studien en djupare 

komparativ analys. Om resurserna varit större, hade det dock varit intressant och 

berikande att inkludera mindre idrotter med tillhörande föreningars syn på studerat 

område. 

 

Vid sökandet efter möjliga respondenter kontaktades aktuella personer via telefon med 

en presentation av studien samt de forskningsetiska kraven, med målsättning att de 

skulle samtycka till medverkan. Av de respondenter som initialt listades som aktuella, 

var det endast en vi inte lyckades få kontakt med på telefon, trots flertalet försök. 

Situationen mynnade ut i att en annan potentiell respondent kontaktades. Samtliga 

respondenter som kontaktades samtyckte till medverkan. Vid det senare mötet med 

respektive respondent, samlades studiens kvalitativa data in genom semistrukturerade 

intervjuer. Tidsåtgången per intervju uppskattades på förhand till 45–60 minuter, vilket 

senare stämde bra. Samtliga intervjuer genomfördes på respondentens kontor eller 

idrottsföreningens möteslokal, intervjuplatser som motsvarade våra önskemål om en 

lugn och stillsam miljö. Innan varje enskild intervju under studien och för att uppnå 

tydlighet, informerades återigen respondenten om de forskningsetiska kraven studien 

vilar mot. Inga invändningar uppstod och reaktionerna från respondenterna 

genomsyrades av förståelse och acceptans. En målsättning vid intervjuerna var att inte 

föra anteckningar, utan att få respondenternas tillåtelse att spela in intervjun, vilket 

ingen respondent nekade till. Inspelningen gav oss intervjuare såväl möjlighet att hela 

tiden vara närvarande i samtalet med respondenten som bättre förutsättningar vid den 

senare dataanalysen av allt insamlat material. En reflektion beträffande 

intervjusituationerna är att vår erfarenhet som aktiva inom idrottsmiljön gav oss en 



  
 

34 

förförståelse, vilken vi upplevde bidrog till att respondenterna kunde samtala genom 

idrottsspecifika termer utan eftertanke, vilket i sin tur gav djupare svar. 

 

Efter att varje intervju var genomförd transkriberades materialet, med målsättning att 

genomföra transkriberingen samma dag, medan intervjun var färsk i minnet. 

Målsättningen uppfylldes, trots att transkriberingsprocessen var tidskrävande och 

utmanande. En stor hjälp vid transkriberingen var att spela upp intervjun i ett 

långsammare tempo, vilket gav möjlighet till att lyssna och skriva samtidigt. Efter att 

transkriberingen var genomförd, genomlyssnades hela intervjun ytterligare en gång, för 

att kontrollera att samtliga ord fanns med i det transkriberade materialet.  

 

Vid den kvalitativa dataanalysen och tolkningen av det insamlade materialet användes 

en tematisk analys. Initialt skrevs intervjuerna ut i pappersformat och under 

genomläsningen skrevs teman ner utifrån intervjuerna. Första analysen gav ett stort 

antal mindre teman, som efter bearbetning, sammanfogades till tre större övergripande 

teman med tillhörande underteman. Varje tema sammankopplades även med respektive 

respondent, för att organisera datan. Initialt sammankopplades endast teman utifrån 

respektive respondent, vilket gjorde framskrivningen av resultatet utmanande. 

Återkommande uppstod behov av att leta i intervjuerna var respondenten nämnt det 

tema som för tillfället bearbetades. Vid nämnd situation bröts skrivandet upp för att 

återgå till det förberedande stadiet. Studiens tematiska analys-matris utökades med 

sidhänvisning till var i intervjun varje enskild respondent belyst det specifika temat. Ett 

beslut som senare underlättade framskrivningen av resultatet avsevärt. 

Resultatframskrivningen genomsyrades av en noggrannhet beträffande att varje 

respondent skulle få komma till tals och ges ett liknande utrymme, vilket vi anser såväl 

adekvat som uppfyllt i aktuell studie. För att tillgodose det etiska konfidentialitetskravet 

anonymiserades samtliga respondenter i studien genom fiktiva könsneutrala namn. 

 

Utifrån att studien vilar på en kvalitativ ansats är tillförlitlighet och äkthet de 

kvalitetskriterier som eftersträvats. Beträffande tillförlitlighetskriterierna och att 

uppfylla trovärdighet, har stort fokus lagts på att säkerhetsställa att studiens syfte 

besvarats. Innehållet i studien har arbetats fram tematiskt och hjälpt oss som författare 

att få en överskådlig blick över innehållets relevans för forskningsfrågan. Resultatet har 

försökt fånga en bred och mångsidig bild där även det unika har lyfts fram. Vidare har 

överförbarheten stärkts med hjälp av detaljerade beskrivningar huruvida 

forskningsprocessen fortlöpt för att andra ska kunna bedöma och eventuellt tillämpa 

resultatet i andra sammanhang. Studiens pålitlighet går att utläsa med hjälp av att vi på 

ett systematiskt sätt skrivit ned forskningsprocessen olika steg och inte utelämnat någon 

information. I framskrivningen av studien har även fallgropar berörts för att påvisa att 

arbetsprocessen inte varit felfri samt för att ge läsaren en klar bild över 

förhållningssättet till dem. Slutligen och utifrån möjligheten att styrka och konfirmera 

kan vi garantera att vi agerat i god tro och inte medvetet försökt att påverka studiens 

resultat. Vidare har arbetet fortlöpt metodiskt genom att vi ständigt förhållit oss till 

studiens insamlade empiri. För att minimera risken att ställa ledande frågor till 

respondenter, användes semistrukturerade intervjuer med öppna frågor, vilket gav 

respondenten fri möjlighet till tolkning och uttömmande svar. Intervjutekniken 

säkerställde även att våra personliga värderingar och teoretiska inriktningar inte 

påverkade studiens resultat. Vid framskrivningen av resultatet har såväl många som 

kärnfulla citat lyfts fram för att styrka delar av resultatet och påvisa att de bygger på 

respondenternas svar och tankar, inte våra egna värderingar.  
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Beträffande de fem kriterierna för äkthet anser vi att studien förmedlat såväl en rättvis 

bild utifrån berörda respondenters svar som ontologisk autenticitet då studien bidragit 

med ökad förståelse för aktuella respondenter. Studien kommer även att skickas till 

samtliga respondenter utifrån att de tillfrågades vid intervjun och önskade få ett 

färdigställt exemplar. Vidare är upplevelsen att studiens respondenter får en större insyn 

i hur personer i den studerade miljön upplever sin situation genom att ta del av den 

färdigställda studien, vilket är kriteriet för pedagogisk autenticitet. Beträffande om 

berörda respondenter kan ändra sin situation med hjälp av studien eller om studien 

bidragit till förbättrade möjligheter för att vidta åtgärder ses en osäkerhet. Flera 

respondenter har uttryckt att de fått en tankeställare under intervjuerna och att de önskar 

göra mer inom området, men vår samlade bild är att studien i sig inte hjälper 

respondenter att ändra sin situation. Med andra ord kan en viss taktisk autenticitet ses, 

eftersom respondenterna berikas kunskapsmässigt men studien uppnår ingen katalytisk 

autenticitet, utifrån att den inte direkt hjälper respondenterna att förändra sin situation. 

 

Under studiens gång har arbetsprocessen genomsyrats av en god samarbetsvilja mellan 

oss som författat studien. Vi har haft högt i tak och mestadels suttit tillsammans under 

arbetets gång. Ett tydligt arbetssätt har varit att varje enskild del av studien såväl 

diskuterats som strukturerats upp innan framskrivningen påbörjats, vilket i sin tur 

bidragit till en förankring och uppnådd samsyn beträffande studiens alla delar. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Utifrån resultatet som framkommit för den aktuella studien kommer tre centrala teman 

lyftas fram, vilka följer i samma linje som resultatet är framskrivet. Tematiseringen har 

som syfte att besvara studiens tre frågeställningar, vilka är: Vilket arbete bedrivs av 

idrottsföreningar mot ungdomar och ANDTS? Vilka förutsättningar och utmaningar 

finns det för att bedriva ungdomsidrott i dagens samhälle? Vad leder idrottens fostran 

till för dess aktiva ungdomar? Resultatdiskussionen sammanväver resultatet med 

tidigare forskning inom området, de delar som lyfts fram i bakgrunden, studiens 

teoretiska perspektiv samt egna reflektioner och slutsatser. 

 
4.2.1 Idrottsföreningen kopplat till ANDTS 

Studiens resultat framhåller att idrottsföreningarna generellt inte bedriver aktivt 

ANDTS-arbete. Samtliga respondenter beskriver att det finns framtagna styrdokument 

inom idrottsföreningen, vilka kan ses som kvalitetssäkrande och som en skyddsfaktor, 

problematiken är dock att hålla dokumenten levande. Regeringen (Skr. 2015/16:86) 

beskriver att målet för att uppnå en bättre folkhälsa i Sverige löper i linje med att 

minska användningen av ANDT, vilket är det övergripande målet beträffande ANDT-

politiken i samhället. ANDT-debut i tidig ålder resulterar i en högre riskfaktor för att 

utveckla missbruk senare i livet. Vidare belyser Regeringen att fritidsverksamheter, som 

verkar utanför hemmet och skolan, har en viktig roll rörande att fylla ungdomars fritid 

med innehållsrika aktiviteter. Regeringen menar att aktiviteterna verkar som en 

skyddsfaktor för ungdomar och kan såväl senarelägga som förhindra missbruk av 

alkohol och narkotika. Vidare eftersträvar Regeringen ett samarbete med hela samhället 

angående att uppmärksamma problematik bland barn och ungdomar, med koppling mot 

ANDT. Regeringen förklarar att det preventiva arbetet kan bedrivas i samarbete med 

föreningar som en del av föreningsstödet, genom exempelvis policykrav, för att erhålla 

stöd och medel. En granskning av resultatet utifrån Regeringens skrivelse påvisar att 

idrottsföreningarnas styrdokument följer i samma linje som Regeringen förespråkar. För 

att skifta perspektiv från idrottsföreningarnas styrdokument till den praktiska vardagen, 

resonerar samtliga respondenter kring att det saknas såväl ideell kraft som tid inom 
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idrottsföreningarna. Respondenterna framhåller faktorerna som avgörande för att det 

inte bedrivs ett mer aktivt ANDTS-arbete. Enstaka respondenter förklarar dock att de 

känner sig rustade om det skulle uppstå problem inom området, men att de i nuläget inte 

ser behov av ett preventivt ANDT-arbete inom sina ungdomsgrupper. 

 

Två av studiens idrottsföreningar bedriver enskilda projekt för att fånga upp och 

förhindra att ungdomar kommer i kontakt med ANDTS. Ett av projekten har som vision 

att ungdomarna ska senarelägga sin debutålder beträffande ANDTS och projektets 

arbete består av föreläsningar, diskussioner och aktiviteter inom ungdomsgrupperna i 

föreningen. Det andra projektet tog fart efter att idrottsföreningen fick en naturlig 

ingång till ungdomarna via en vuxen förebild, som agerade kontakt mellan skol- och 

fritidsvärlden. Projektet syftar i sin helhet till att minska ungdomarnas exponering för 

ANDTS. I studiens bakgrund beskriver Kadesjö (2008) att en målsättning med 

preventivt arbete är att förändra balansen mellan risk- och skyddsfaktorer, där 

skyddsfaktorerna behöver bli dominerande. Vidare påtalas att preventionsarbete 

specifikt handlar om att förhindra att ungdomar kommer i kontakt med och provar 

narkotika samt att skjuta upp debuten och bearbeta redan pågående bruk för att minska 

skadliga effekter. Nämnda projektarbeten löper således i linje med vad Kadesjö 

förespråkar. 

 

Vidare är Bremberg (2008) kritisk mot kunskapsundervisning som preventiv metod mot 

narkotika inom skolans värld, då metoden snarare påvisat en ökad istället för minskad 

narkotikaförbrukning. För att skifta perspektiv till idrottsmiljön och de projekt som 

tidigare nämnts rörande preventivt arbete mot ANDT, framhåller en av respondenterna 

föreläsningar som den främsta aktiva insatsen kopplad till projektet. Vidare berättar 

respondenten att de aldrig varit med om ett sådant negativt utfall av projektet som 

upplevs för närvarande. Utifrån respondentens berättelse kring projektet och Brembergs 

åsikter beträffande preventionsarbete, dras slutsatsen att idrottsföreningar inte borde 

arbeta med föreläsningar som isolerad insats för att upplysa och nå ut till sina 

ungdomar. Möjligtvis kan föreläsningar vara ett startskott för ytterligare insatser eller 

användas i kombination med andra insatser, men som isolerad insats bör 

idrottsföreningar inte förvänta sig positiva resultat. En möjlig metod, vilken en av 

studiens respondenter resonerade kring, är att integrera små embryon av ANDTS-arbete 

i anknytning till den vardagliga träningen för ungdomsgrupperna. Möjligtvis är det 

snarare ett sådant arbetssätt som skulle ge ungdomarna större möjligheter för att stå 

emot grupptryck och andra riskfaktorer, då de själva i sin aktiva vardag, får ta del av ett 

ANDT-arbete som genomsyras av den egna gruppen, helt i enlighet med 

läroprocesserna inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014). 

  
4.2.2 Förutsättningar och utmaningar med föreningsidrott 

Utifrån studiens resultat har ett centralt återkommande tema varit ideella krafter. 

Förutom eldsjälar och människor med stort engagemang för idrott, är det mestadels 

föräldrar som representerar den ideella verksamheten. Riksidrottsförbundet (2009) 

beskriver att de ideella verksamheterna bedrivs av över 600 000 ideellt arbetande ledare 

som är utspridda inom 20 000 olika idrottsföreningar, vilket belyser vikten av den 

ideella arbetskraften. Samtliga respondenter påtalar att de ideella krafterna är en 

förutsättning för att föreningslivet ska finnas, vilket även Riksidrottsförbundets 

presenterade siffror vittnar om. Respondenterna förklarar att de kan se en ny tid träda 

fram där det är svårare och svårare att få människor att ställa upp, framförallt föräldrar. 

Flera respondenter belyser föräldrafrågan som problematisk och presenterar en bild av 

att det saknas engagemang från föräldrar idag. Respondenterna menar att de ser en trend 
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i att föräldrar dumpar av sina ungdomar vid idrottsföreningen, för att sedan förverkliga 

sig själva. Vidare beskrivs problematiken som mångbottnad, där respondenterna menar 

att föräldrar behövs i allra högst grad samtidigt som de har samsyn angående att de inte 

vill att föräldrar ska vara ledare för sina egna barn, framförallt inte då barnen kommer 

upp i åldrarna. En respondent ser inte bekymret med föräldrar som ledare i samma 

utsträckning, däremot framhålls utbildning som en skyddsfaktor. Respondenten menar 

att alla ledare bör utbildas för att utveckla en djupare och bredare kunskap, som i sin tur 

genererar en bättre ledare, vilket går att koppla samman med studiens tidigare forskning. 

Goda ledare, som behandlar ungdomarna jämlikt, behövs för att främja en positiv 

utveckling (Moreau er al., 2014). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv lyfts den 

idrottsliga erfarenheten hos ledaren fram som en betydelsefull faktor beträffande att 

såväl förstå omvärlden som besitta en utvecklad förmåga att ta in andra människors 

perspektiv. En erfarenhet kan dock vara begränsande om ledarskapet utövas oreflekterat 

(Gerrevall et al., 2006). En slutsats vi som författat studien gör, är att erfarenhet bör ses 

som en tillgång, men att idrottsföreningar parallellt bör komplettera med utbildning för 

att stärka upp ledarskapet. 

 

Vidare betonar studiens resultat vikten av spontanidrottsytor, vilket ger ungdomar en 

meningsfull fritid även utanför idrottsföreningen. En respondent belyser dock ett 

dilemma. Om kommunen bygger spontanidrottsytor, behöver kommunen även 

tillgodose att det finns vuxennärvaro på plats, annars riskerar ytorna att verka som 

”fristäder” där ungdomar kan ägna sig åt exempelvis droghandel. Respondenten anser 

att fritidsgårdar bör arbeta mer uppsökande på fältet där ungdomar vistas, snarare än att 

sitta stationerade på fritidsgården och vänta på att ungdomar ska dyka upp, vilket de 

sällan gör. Respondentens tankar går i linje med hur regeringen anser att ett preventivt 

arbete mot utveckling av ANDT-problem bör bedrivas redan från tidig ålder. Fritids- 

och kulturverksamheterna har en central roll inom området och bör främja barn och 

ungdomars hälsa, delaktighet och gemenskapskänsla (Skr. 2015/16:86). Därav går 

förslaget angående att fritidsgårdar bör arbeta mer uppsökande att såväl ses som en form 

av universell insats som riktar sig till alla ungdomar, som en selektiv insats med 

inriktning mot riskgrupperna i samhället (Kadesjö, 2008). 

 
4.2.3 Ungdomarnas utveckling inom idrottsföreningen 

För att belysa resultatet genom idrotten som skyddsfaktor nämner samtliga 

idrottsföreningar att de viktigaste faktorerna som idrotten för med sig för ungdomar är 

att få känna tillhörighet och gemenskap. En generell bild som presenteras är att idrotten 

bidrar till den personliga utvecklingen genom att ungdomar får lära sig ta ansvar, i 

egenskap av att passa tider och uppträda i grupp. Vidare lyfts goda vuxenkontakter fram 

som är någon annan än mamma eller pappa. Staten beskriver idrotten som en 

socialisationsarena där ungdomar lär sig både attityder, normer, värderingar och 

beteendemönster i samspelet med sina kamrater (SOU, 2008:59). Utifrån det 

sociokulturella perspektivet är det just i lärandemiljön, genom interaktion med andra 

som vi lär oss, det är inget som sker isolerat inom varje individ (Gerrevall er al., 2006). 

Vidare nämner Staten att idrotten är en av de tre viktigaste uppfostringsmiljöerna för 

ungdomar och bör därför verka för att utbilda ungdomarna till goda ansvarstagande 

samhällsmedborgare (SOU, 2008:59). Tidigare forskning påvisar att det finns specifikt 

sex stärkande faktorer som lagidrott för med sig för ungdomar. Ungdomar lär sig 

samarbeta, positiva attityder och disciplin, de lär sig komma utanför sina trygga 

komfortzoner, hitta samband mellan njutning och ansträngning samt får de erfara nya 

idéer och uppleva sammanhållning (Moreau er al., 2014). Det går därav att konstatera 
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att respondenternas syn på vad idrotten leder till för ungdomar inte skiljer sig från det 

som presenterats i bakgrund och tidigare forskning.  

 

För att skifta perspektiv och betrakta idrotten som riskfaktor diskuteras begreppen 

föreningsfostran och tävlingsfostran. Föreningsfostran bygger på allas rätt till 

deltagande genom samma villkor medan tävlingsfostran syftar till att skapa bättre 

förutsättningar för talangfulla ungdomar, genom att premiera dem framför de ungdomar 

som inte räcker till prestationsmässigt (Gerrevall et al., 2006). Samtliga respondenter 

inom respektive idrottsförening nämner att det sker selektering där ungdomarna väljs ut 

efter prestation, dock reglerat av en åldersgräns. Flertalet respondenter har samsyn 

beträffande att framgång föder glädje hos ungdomarna och menar att selektering är 

nödvändigt vid tävlingsidrott där syftet är att vinna matcher. Är selektering enbart 

föranlett med framgång? Givetvis finns det två sidor av myntet. För de ungdomar som 

inte räcker till genom den idrottsliga prestationen leder selektering till exkludering och 

utanförskap. Selekteringen kan således både verka som en skyddsfaktor för de 

ungdomar som inkluderas, men även en riskfaktor för de ungdomar som exkluderas. 

Därav är det viktigt att någon fångar upp ungdomarna, annars finns det risk att 

ungdomarna exponeras för fler riskfaktorer samtidigt, exempelvis exkludering i 

kombination med dåligt självförtroende, vilket ökar risken för att utveckla problem 

(Ferrer-Wreder et al., 2012).  

 

En ytterligare riskfaktor som lyfts fram av två respondenter är farhågan med mobbing 

och utanförskap när flera ungdomar sätts ihop i en grupp. Nära kopplat till sociala 

grupper återfinns grupptryck som kan visa sig genom ett såväl positivt som negativt 

sätt. Tre respondenter lyfter fram att grupptrycket kan leda till att ungdomar gör saker 

som de egentligen inte vill. Inom det sociokulturella perspektivet diskuterar Säljö 

(2014) att lärande oftast förknippas med något positivt men betonar att det finns två 

sidor av lärandet, där såväl de negativa som positiva läroprocesserna kommer att 

genomsyra den sociala gruppen. Rörande grupptryck återfinns en intressant aspekt inom 

mixen av äldre och yngre spelare i samma lag. Flertalet respondenter beskriver att 

ungdomar kommer i kontakt med ANDTS genom idrottsmiljön. Respondenterna 

samtalar om en rådande kultur där det är vanligt förekommande med framförallt tobak 

och alkohol. Kulturen leder till att yngre spelare som ännu inte är myndiga exponeras 

för ANDTS i ung ålder, vilket i sin tur är en riskfaktor. Vidare berättar ett par 

respondenter att det uppstått bekymmer på bussresor då äldre spelare druckit alkohol 

medan yngre spelare i idrottsföreningen närvarat. Idrottsföreningarna resonerar kring att 

det är en svår fråga huruvida myndiga spelare ska tillåtas att konsumera öl i bussen efter 

matcher. För att undvika risken för att yngre spelare ska exponeras för alkohol har den 

ena idrottsföreningen infört nolltolerans, medan den andra infört en något mer restriktiv 

18-årsgräns.  

 

Tidigare forskning presenterar två skilda resultat beträffande alkohol och kopplingen till 

lagidrott. Två studier redogör för att ungdomar som sysslar med lagidrott har betydligt 

högre alkoholvanor än ungdomar som sysslar med individuell idrott (Kulesza 

Grossbard, Kilmer, Copeland & Larimer, 2014; Geisner, Grossbars, Tollison & 

Larimer, 2012), vilket löper i samma linje som den rådande kulturen kring tobak och 

alkohol som framhållits av flertalet respondenter. Kritik kan dock riktas mot att 

jämförelsen sker mot individuella idrotter och inte mot ungdomar som inte idrottar. En 

slutsats från en annan studie är att ungdomar som utövar lagidrott dricker mindre än 

övriga ungdomar. Slutsatsen dras utifrån att idrottande ungdomar är mer 

hälsofokuserade idag, med insikten att idrottsliga framgångar förutsätter god hälsa 
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(Elofsson, Blomdahl, Åkesson & Lengheden, 2014). För att summera är det intressant 

att reflektera över de vetenskapliga motsättningar som råder samt varför det återfinns en 

kultur, i vilken idrott förknippas med såväl alkohol som tobak. Som tidigare nämnts kan 

säkerligen grupptrycket vara en starkt bidragande faktor för utveckling av ANDTS-

problem inom idrottsföreningar men även, som den svenska studien påvisat, en 

skyddsfaktor mot utveckling av ANDTS-problem. Ungdomsgruppen värdesätter sin 

hälsa med syfte att nå idrottslig framgång, vilket föder en ANDTS-fri kultur. I 

jämförelse mellan bredd- och tävlingsidrott bör därav skillnader kunna identifieras 

beträffande ANDTS-problem, då breddidrott inte eftersträvar lika stora idrottsliga 

framgångar. 

 

Som tidigare nämnts i studien, har idrottsrörelsen i Sverige en vision att vara 

världsledande beträffande utbildning av barn och ungdomar. Visionen lutar sig mot 

barnkonventionen och förespråkar att riktlinjerna efterlevs i föreningslivet med betoning 

på allas rätt att få vara med oavsett förutsättningar (RF, 2013). Två respondenter lyfter 

fram barnkonventionen specifikt under intervjutillfället, fast utifrån två skilda 

perspektiv. En respondent beskriver att de blivit en SIU-förening, vilket innebär att de 

följer barnkonventionen i alla beslut som tas och ger alla ungdomar samma 

förutsättningar. Den andra respondenten har en mer kritisk syn och förklarar att allas rätt 

till att få vara med utifrån samma förutsättningar krossas redan på kommunal nivå, 

genom kommunens prioriteringar. Respondenten förklarar att tävlingsidrott premieras 

framför breddidrott, vilket i praktiken innebär olika förutsättningar beträffande 

träningstider eller antalet träningar utifrån vilken färg de har på tröjan, trots att 

ungdomarna är i samma ålder. Respondenten anser att prioriteringarna leder till 

stämpling för barn och ungdomar och en påminnelse om att de inte duger. En intressant 

diskussion är att ställa resursfrågan med faciliteter mot barnkonventionen och allas rätt 

till samma förutsättningar för att bedriva sin idrott. Hur löser kommuner frågor som 

dessa utan att göra skillnad på barn och ungdomar oavsett ambitionsnivå? Förslagsvis 

bör frågan lyftas till politisk nivå där ett tänkbart steg bör vara att bygga fler 

fotbollsplaner, men troligtvis är frågans komplexitet större än så. 

 

Utifrån den insamlade empirin och vad tidigare forskning påvisar kan idrotten ses som 

mångbottnad. Idrotten är en del av den kontext som ungdomar befinner sig i och utgör 

därmed bara en av många delar som påverkar, vilket gör det svårt att se idrotten isolerat 

som en risk- eller skyddsfaktor. Tidigare forskning kunde inte bekräfta något samband 

mellan idrott och kriminell utveckling, inte heller fann studien samband mellan att inte 

idrotta och begå kriminella handlingar (Spruit, van Vugt, van d.P, van d.S & Stams, 

2016). Vidare belyses att idrott kan verka hälsofrämjande och att god hälsa stärker 

skolprestationen. Studien kunde dock inte konstatera ett rakt samband mellan att delta i 

idrott och prestera goda skolresultat, utan hänvisar till att fler faktorer påverkar 

samtidigt (Busch et al., 2014). Med resultatet från tidigare forskning i beaktning och de 

två sidor av myntet som respondenterna framhåller angående idrott som risk-  eller 

skyddsfaktor, kan svaret vinklas åt olika håll beroende vilket perspektiv som intas. Värt 

att nämna dock, är att det framskrivna materialet väger tyngre för idrotten som 

skyddsfaktor för ungdomar och att det inom ett hälsoperspektiv är en förutsättning med 

idrottande ungdomar för ett friskare samhälle. 

 

Avslutningsvis nämner flertalet respondenter att studiens koppling mellan ANDTS och 

idrott har väckt tankar hos dem. Respondenterna uttrycker tacksamhet för att vi som 

författat studien sått ett frö kring ämnet, som med tiden, förhoppningsvis kan leda till 

utveckling av såväl människan som spelaren inom föreningslivet. 
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4.3 Slutsatser 

Syftet med aktuell studie var att undersöka ANDTS kopplat mot ungdomsidrott. Dels 

undersöka ungdomsansvariga personers upplevelse av ANDTS inom idrottsföreningens 

miljö, men även huruvida idrottsföreningen bör uppfattas som en risk- eller 

skyddsfaktor för ungdomar när det kommer till utveckling av ANDTS-problem. Nedan 

presenteras studiens slutsatser samt vilken praktisk tillämpning studiens resultat kan ha 

för det pedagogiska fältet inom ungdoms- och missbruksvård. 

 

Utifrån studiens resultat och tidigare forskning dras slutsatsen att det är svårt att se 

idrottsföreningen isolerat som en risk- eller skyddsfaktor mot ANDTS-problem. Det 

förekommer såväl risk- som skyddsfaktorer inom en idrottsförening och det handlar om 

balansen mellan dem. Vidare frambringar resultatet en bild av att det generellt inte 

bedrivs något aktivt ANDTS-arbete av idrottsföreningarna. Olika idrottsföreningar har 

dock kommit olika långt beträffande att aktualisera ANDTS-frågor och majoriteten 

framhåller ett behov av såväl samhälleligt som ideellt stöd för att kunna uppnå sin fulla 

potential som skyddsfaktor för ungdomar.  

 

Idrottsföreningen är vår tredje största socialisationsarena och samlar ett stort antal 

ungdomar, vilket innebär att det är av stor vikt hur dessa ungdomar fostras och att 

idrottsföreningar tar ansvar. För att uppnå idrottsföreningens fulla potential beträffande 

vad den kan vara för ungdomar, bör idrottsföreningen främja en god kultur inom 

föreningen genomsyrad av sunda värderingar, vilket utvecklar goda 

samhällsmedborgare parallellt med den idrottsliga utvecklingen. Vi som författat 

studien anser att det inte är otänkbart att idrottsmiljön kan närma sig skolmiljön, där det 

enligt vår erfarenhet är mer normaliserat att arbeta med ANDTS-frågor. 

  

Beträffande vilken praktisk tillämpning studiens resultat kan ha för praktiken inom 

fältet ungdoms- och missbruksvård, anser vi som författat studien att det finns 

svårigheter. Studiens undersökningsområde, idrottsmiljön, är ett område där vår 

yrkesprofession lyser med sin frånvaro, vilket leder till svårigheter att applicera studiens 

resultat på behandlingspedagogers dagliga arbete. Däremot anser vi att det finns såväl 

möjligheter som vinster med en förändring. Idrottsföreningen är en arena där ANDTS-

problem kan upptäckas tidigt hos ungdomar, därav bör yrkesverksamma inom området 

ungdoms- och missbruksvård integreras inom idrottsmiljön, för att bistå med kunskap 

rörande såväl betydelsefulla som tidiga preventiva insatser. Vi lever i ett samhälle 

präglat av ständig utveckling med fler och fler mångfacetterade aktörer, som verkar 

utanför sina normala gränser. En utökad samverkan mellan idrottsföreningar och 

yrkesverksamma inom fältet ungdoms- och missbruksvård kan ses som en universell, 

selektiv eller indikerad preventionsinsats, där idrottsföreningen nyttjar 

behandlingspedagogiska resurser inom ANDTS-frågor. En samverkan som skulle kunna 

utveckla idrottsföreningens sociala arbete vid sidan av den idrottsliga utvecklingen, 

vilket bidrar till en god föreningsfostran för dess aktiva ungdomar.  

 

Vidare är kopplingen mellan ANDTS och idrott ovanlig och väckte tankar hos flertalet 

av studiens respondenter. Ett önsketänkande är att studien även kan väcka tankar hos 

såväl vår egen yrkesprofession som idrottsföreningar utanför studien. Vår förhoppning 

är att studien ska verka för nytänkande, där såväl idrottsföreningar som övriga aktörer i 

samhället ska upptäcka såväl möjligheterna som fördelarna med att integrera ANDTS-

arbete inom idrottsmiljön. 
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4.4 Förslag till vidare forskning 

Att fortsätta studera idrottsmiljön kopplat till ANDTS anser vi intressant utifrån dels det 

betydande antalet ungdomar som dagligen är aktiva inom idrottens miljö, men även 

utifrån att området är relativt outforskat. Aktuell studie har påvisat att det finns såväl 

risk- som skyddsfaktorer inom idrottsföreningar kopplat till ANDTS och ungdomar, 

men vad är det som gör att risk- eller skyddsfaktorer är dominerande? Då aktuell studie 

tyvärr inte kan besvara frågeställningen anser vi det relevant att vidare studera 

förhållandet mellan risk- och skyddsfaktorer inom idrottsföreningar. Dessutom vore det 

intressant att forska vidare internationellt beträffande ANDTS och kopplingen mot 

idrottsmiljön, då vår upplevelse är att det saknas forskning inom området idag. Vi finner 

det även intressant att göra komparativa studier och jämföra huruvida olika regionala 

idrottsförbund arbetar preventivt mot ANDTS. Vidare anser vi det relevant att studera 

hur staten implementerar deras ANDTS-policy inom idrottsföreningar samt huruvida 

idrottsföreningarnas eget införande av ANDTS eller aktiviteter som avser att stödja det 

preventiva arbetet mot ANDTS implementeras. Frågeställningar att finna svar på skulle 

således kunna vara: Hur ser statens rutiner för uppföljning ut? Samt hur redovisar 

idrottsföreningar eventuella bidrag de erhållit som avser att stödja det preventiva arbetet 

mot ANDTS? Att forska vidare kring hur idrottsföreningen utbildar sina ledare inom 

området ANDTS känns även det adekvat att studera, där en eventuell forskningsfråga 

skulle kunna lyda enligt följande: Hur organiseras adekvata insatser inom 

idrottsföreningar rörande det preventiva arbetet mot ANDTS? Slutligen anser vi att 

vidare forskning inom området förhoppningsvis kan hjälpa idrottsföreningar att uppnå 

full potential som skyddsfaktor för ungdomar och få stort genomslag i samhället. 
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- Beskriv er förening kortfattat? 

 

- Vilka positiva sidor för idrotten med sig för ungdomar? 

 

- Vilka negativa sidor för idrotten med sig för ungdomar? 

 

- Vilka är de största utmaningarna med att bedriva ungdomsidrott i dagens 

samhälle? 

 

- Finns det värdeord, styrdokument eller policys inom er förening, hur lyder de 

och hur integreras dem i arbetet med ungdomarna? 

 

- Utanför den idrottsliga utvecklingen som spelare, vilken roll anser ni att ni som 

förening bör spela för ungdomar och deras personliga och sociala utveckling? 

 

o Följdfråga: Vilka utmaningar ser ni med ett sådant arbete?  

 

- Begreppet ANDTS står för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Hur 

arbetar ni som förening idag med era ungdomar gällande frågor som rör dessa 

områden? 

 

o Följdfråga: Vilka utmaningar ser ni med ett sådant arbete? 

 

o Följdfråga: Hur agerar ni som förening om problem inom dessa olika 

områden uppdagas hos en individ inom er förening? 

 

o Följdfråga: Vad behövs för att ni som förening skulle kunna göra 

ytterligare insatser för era ungdomar? 

 

- Inom lagidrotter ses man oftast tillsammans som en grupp. Vilken möjlighet har 

ni som förening att se individen i gruppen och tillmötesgå individuella behov 

hos era ungdomar? 

 

- Sker det någon selektering inom er förening och bland ungdomarna? Om ja, på 

vilka grunder och vid någon specifik ålder? 

 

- Samverkar ni med några övriga aktörer i samhället, vilka och på vilket sätt? 

 

- Utifrån området vi nu diskuterat, ungdomsidrott med koppling mot ANDTS, är 

det något du sitter på som inte nämnts och som du vill skicka med oss? 
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