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Abstract   

Authors: Josefin Eriksson & Edvin Nordström 

Title: "Alone is not strong" – A qualitative study about the football club Gatans lag and the 

coaches' perception of players' process of change. 

Supervisor: Johan Lindwall  

The purpose of this study is to contribute with knowledge about the change process for 

individuals living or have lived in a socially excluded position. More specifically, the aim is 

to examine the significance of Gatans lag in connection to change process from the 

perspective of the coaches. Gatans lag is a football club for the homeless and other socially 

excluded groups. This study is based on three individual interviews with coaches from Gatans 

lag. The number of interviews is limited due to the fact that there are only four teams of this 

kind in Sweden, one male and one female team in both Gothenburg and Stockholm. Our 

selection can therefore still be said to be relatively comprehensive in relation to what we want 

to investigate, as these three coaches meet most of the players we are ultimately interested in. 

The analysis of the interviews was done through thematic analysis. The analysis is based on Fuchs 

Ebaugh’s theory about role exit, specifically the exit process, and Bourdieu’s theory about 

social capital and habitus. Our findings are centered around three central themes: the 

organization's influence on the process of change, the physical aspects of Gatans lag on the 

process of change and the social aspects of Gatans lag on the process of change. The main 

findings of the study are that Gatans lag can be seen as a contributing factor to the players’ 

change process. Based on the three central themes we found that all themes could be seen as 

contributing to the players' change process, with the social aspect of Gatans lag being the 

most prominent contributor.  

Keywords: change process, exit process, Gatans lag, social capital, social exclusion.  
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Förord 

Vi vill tacka våra informanter som med sitt kunnande bidrog med värdefull kunskap och 

information till vår studie. Denna studie hade inte varit möjlig utan ert bidrag.  

Vi vill även tacka vår handledare Johan Lindwall för sitt engagemang i vår uppsats samt för 

värdefulla synpunkter och kommentarer under arbetets gång.  

Slutligen vill vi också tacka varandra för ett bra samarbete.  
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1 Inledning 

Förändringsprocesser kan se väldigt olika ut. Det kan handla om att lämna ett äktenskap eller 

att lämna en yrkesroll för en annan. Det kan även handla om att lämna ett missbruk eller en 

kriminell livsstil. Socialt arbete omfattar ofta socialt exkluderade människor och i vår 

utbildning till socionomer diskuteras ofta hur arbetet med socialt exkluderade personer ska gå 

till.1 Vi har dock bristande erfarenhet av hur förändringsprocesser ser ut hos socialt 

exkluderade personer, därför ansåg vi att Gatans lags bidrag till socialt arbete vore intressant 

att undersöka. Gatans lag är en fotbollsförening som riktar sig mot människor i bland annat 

missbruk och kriminalitet. Gatans lag medverkar i internationella fotbollsturneringar som 

Homeless World cup där flertalet länder deltar, vilket tyder på ett etablerat internationellt 

deltagande i fotboll och idrottslivet. Finns det något samband mellan förändring och 

deltagande i Gatans lag?  

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Att missbruk och hemlöshet ses som sociala problem är något som nästintill tas för givet 

(Meeuwisse & Swärd 2015, s. 23, 40). Socialt arbete i Sverige omfattas till stora delar av 

missbruk- och beroendevården, hemlöshet och kriminalitet. Enligt Socialstyrelsen fanns det 

33 250 personer som var hemlösa i Sverige 2017 (Socialstyrelsen, 2017). Mellan åren 2009 

och 2011 utfördes en statlig utredning kring missbruk och beroende i Sverige, kallad 

Missbruksutredningen (SOU 2011:35), där det uppskattas vara runt 780 000 personer över 18 

år som har ett missbruk eller beroende av alkohol. Antalet med narkotikamissbruk och 

beroende uppskattas vara omkring 55 000 (Socialstyrelsen 2019, s. 7). Missbruks- och 

beroendevården regleras av bland annat LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall), 

SoL (socialtjänstlagen) och HSL (hälso- och sjukvårdslagen).1 Sociala problem beskrivs ofta 

som något som kan lösas med sociala interventioner, men hur vägen mellan problem och 

åtgärd ska se ut är sällan självklar. Olika åtgärder blir aktuella beroende på hur de sociala 

problemen definieras och betraktas. De senaste decennierna har välfärden diskuterats och 

ifrågasatts. Både i den politiska debatten och i samhällsvetenskapen finns ett ökat intresse för 

 
1 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall är en tvångsvårdslagstiftning som blir aktuellt 

utifrån de krav som lyfts i 4 §. SoL (2001:453) utgör grunden för socialtjänsten i Sverige. Lagen 

bygger på frivillighet och syftar till att stödja människors rätt till ett självständigt liv. Hälso- och 

sjukvårdslag (2017:30) är en lag med grundläggande bestämmelser för verksamheter i Sveriges 

sjukvård. 
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bland annat de funktioner som frivilligorganisationer skulle kunna fylla för att förstärka 

välfärden (Meeuwisse & Swärd, 2015, s 44–48). 

Vård och insatser varierar beroende på person, baserat på problematik, vårdbehov och egna 

önskemål. I Sverige finns det ett dubbelt huvudmannaskap mellan socialtjänst och sjukvård 

för missbruks och beroendevården, men socialtjänsten ses alltjämt som huvudansvariga då de 

enligt Socialtjänstlagen (2001:453, 2 kap. 1 §) har det yttersta ansvaret vid stöd och hjälp. 

Även under LVM-ärenden har socialtjänsten det huvudsakliga ansvaret för individerna. När 

resurserna är begränsade och överbelastade kompletteras detta med andra insatser från 

organisationer och föreningar (SOU 2011:35). Gatans lag är en av dessa insatser i socialt 

arbete som riktar sig mot socialt exkluderade människor. Gatans lag startades 2008 och är en 

ideell fotbollsförening som vänder sig till personer som lever i eller har levt i missbruk, 

kriminalitet, hemlöshet och med psykisk ohälsa. Målet är att stödja spelarna att hitta sin egen 

motivation för personlig förändring och utveckling. Enligt föreningens senaste 

spelarundersökning menar 87% av respondenterna att deltagande i laget bidrar till att avstå 

från droger och kriminalitet (Gatans lag, u.å.). För tillfället finns Gatans lag i Göteborg och 

Stockholm, men visionen är att kunna starta upp fler lag runt om i Sverige. Exempelvis är 

Gatans lag i Malmö på väg att startas upp.  

Sociala nätverk och relationer är centrala faktorer för vägen ut ur ett missbruk (Bathish m. fl. 

2017; Trulsson & Hedin 2004). Gemenskaper, vänner och andra sociala kontexter som är 

drogfria påvisar skillnader i återhämtning jämfört med om man umgås i situationer där droger 

cirkulerar. Sociala sammanhang är centralt för återhämtning av missbruk. Samtidigt kan man 

genom den sociala funktionen mäta hur riskfyllt missbruket är eller kommer bli (Heilig 2019, 

s. 33). Den sociala funktionen innefattar bland annat familj, arbete och andra sociala 

gemenskaper. Missbruk tar form på väldigt många olika sätt, där missbruket kan härledas av 

sämre sociala sammanhang och samtidigt vara ett svar på en problematisk social situation 

(ibid). Vägen ut ur ett missbruk fokuseras på att bryta kontakt med drogfyllda sammanhang 

och att samtidigt skapa nya sociala sammanhang (Bathish m.fl. 2017, s. 42). Återhämtning, 

och främst förändring i livssituation, kännetecknas därmed av förändringar i sociala 

funktioner. Vidare menar Hoff, Mattsson och Nilsson Ranta (2016) att det finns en politisk 

övertygelse om att idrott och fysisk aktivitet är viktiga komponenter av samhället. Idrott kan 

även ses som en “socialiseringsprocess” som kan lära deltagarna att följa och uppfatta 

gemensamma normer. Utöver det, hänvisar författarna till andra studier om idrottens positiva 
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påverkan på hälsa och möjligheten att skapa ett bredare socialt nätverk (se Engström 2002 & 

Riksidrottsförbundet 2005).  

Vägen ur social exkludering kan beskrivas som en exitprocess. Exitprocess är den process 

som sker när en person frigör sig från en social roll som varit betydelsefull för dess identitet. 

(Fuchs Ebaughs, 1988). Denna studie söker efter svar på hur förändringsprocessen har sett ut 

hos spelare i Gatans lag och hur denna process kan se ut. För att besvara detta vill vi 

undersöka tränares upplevelser av spelarnas förändringsprocesser med hjälp av Fuchs 

Ebaughs (ibid) teori om exitprocessen. Hur viktigt är det med de ideella föreningarnas insats 

som komplement för socialt arbete? Hur har exitprocessen sett ut hos spelarna i Gatans lag? 

Uppfattar tränarna att Gatans lag har varit bidragande för förändringsprocesser hos spelarna? 

Detta är problemen som forskningsfältet inte svarar på som denna studie gör ett försök att 

skapa bredare förståelse för och bidra med kunskap kring.  

1.2 Syfte  

Studiens övergripande syfte är att bidra med kunskap om förändringsprocesser hos personer 

som lever eller har levt i en socialt exkluderad position. Mer specifikt syftar studien till att 

undersöka tränarnas syn på hur fotbollsföreningen Gatans lag kan bidra till förändring hos 

spelarna. 

1.3 Frågeställningar 

För att uppnå studiens syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

Hur beskriver tränarna att Gatans lags verksamhet bidrar till förändringsprocesser hos 

spelarna?  

Hur beskriver tränarna att fysisk aktivitet genom Gatans lag bidrar till förändringsprocesser 

hos spelarna?  

Hur beskriver tränarna att den sociala aspekten av Gatans lag bidrar till förändringsprocesser 

hos spelarna?  

1.4 Uppsatsens disposition 

Ovan har vi beskrivit vår problemformulering, motiverat vår studie samt redogjort för 

studiens syfte och frågeställningar. Vi har även redogjort kort för Gatans lag och vilken roll 

verksamheten har som bidrag till socialt arbete. I nästa kapitel kommer vi att presentera 
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djupare bakgrund för Gatans lag och beskriva vad det är för förening. Vi kommer även 

kontextualisera arbetet med missbruk och andra socialt exkluderade positioner i samhället i 

nästa kapitel. Vidare kommer tidigare forskning presenteras om studier som behandlar 

förändringsprocesser och socialt exkluderade människor. En kort introduktion till 

exitprocessen genom Fuchs Ebaughs teori presenteras i Inledningen då studien centreras kring 

förändringsprocesser. Exitprocessen, samt socialt kapital, kommer diskuteras vidare under 

Teoretiskt ramverk. Därefter kommer vår studies metod presenteras och problematiseras. 

Sista delen av studien behandlar undersökningens resultat med analys och avslutar med 

kapitlet Avslutande diskussion där vi kommer sammanfatta studiens resultat, diskutera 

resultatet i relation till den tidigare forskningen samt peka ut idéer till vidare forskning.  
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2 Fördjupad bakgrund 

2.1 Gatans lag 

Gatans lag är en förening som vänder sig till människor i socialt exkluderade 

positioner. Deras vision är att besegra detta genom fotboll. Till Gatans lag är alla välkomna 

oavsett fotbollskunskaper eller hur ens livssituation ser ut. Man får dock inte vara påverkad av 

droger eller alkohol under träningstiderna. Det är gratis att vara med och spela och inte 

obligatoriskt att delta på alla träningar. Gatans lag bildades 2008 i Göteborg och har idag både 

damlag och herrlag i Göteborg och Stockholm med ett hundratal spelare totalt. Gatans lag har 

träningar två gånger i veckan. De är numera även med i en korpserie där de spelar matcher 

ungefär en gång i veckan. Utöver detta är de även med i cuper, turneringar, anordnar resor, 

grillkvällar samt andra aktiviteter. Gatans lag representerar Sverige i Homeless World Cup 

som spelas någonstans i världen och gör Gatans lag till ett landslag Gatans lag u.å).  

Homeless World Cup är en unik och nyskapande välgörenhet som använder fotboll för att 

inspirera människor som är hemlösa att förändra sina liv. Deras mål är att med fotbollens 

hjälp inspirera människor som är hemlösa att förändra sina liv samt att förändra 

perspektiv och attityder mot människor som lever i hemlöshet. Över 50 länder deltar i cupen. 

Cupen är ett sätt att fokusera på och fira dessa fotbollsföreningars, likt Gatans lag, arbete 

genom en årlig internationell fotbollsturnering för nationella lag av hemlösa män och kvinnor. 

Sammanlagt deltar över 500 spelare som allaupplevt hemlöshet eller annan social 

exkludering. Över 80 000 människor brukar komma och kolla på cupen och ännu fler ser på 

den online världen över (Homelessworldcup, u.å).  

Gatans lag är en ideell förening som finansieras av bidrag från företag och andra 

organisationer som vill stötta deras vision och arbete. Sedan Gatans lag startade 2008 har 

föreningen växt i mängden spelare som kommer och tränar, samt att de fått stor medial 

uppmärksamhet på senare tid. Exempelvis vann Gatans lag 2019 pris för “Årets 

medmänniskor” för deras insatser för samhällets mest utsatta och i november 2019 fick de 

Zlatans stipendium ”Number 10” som ligger på en miljon kronor (Alexandersson & 

Andersson 2019, 15 december). Att hitta till Gatans lag sker bland annat genom den senaste 

mediala uppmärksamheten som skapar nyfikenhet, genom att vänner rekommenderar, genom 

föreläsningar på stödboenden och behandlingshem, genom att man pratar om Gatans lag på 

NA-möten (anonyma narkomaner) eller AA-möten (anonyma alkoholister). Ofta ringer 



11 
 

ansvariga i Gatans lag runt och utför uppsökande arbete, specifikt riktat mot utsatta kvinnor 

och tjejer som behöver extra påtryckning för att komma och träna. Vissa kan ha skyddade 

identiteter, lever under hot, kvinnor med barn i socialt exkluderade positioner. Tränarna i 

Gatans lag har erfarenhet av missbruk och socialt arbete i stort, vissa av tränarna har bland 

annat själva varit spelare i laget och agerar numera som tränare. Det underlättar för tränarna 

att skapar en utökad förståelse för situationen spelarna befinner sig i, samt att vissa av de har 

goda kunskaper inom fotboll. Vissa tränare är heltidsanställda av Gatans lag, medan andra har 

annan heltidssysselsättning och medverkar ideellt i Gatans lag.  

2.2 Social exkludering, missbruk, kriminalitet och hemlöshet 

Denna rubrik syftar till att ge en bild av hur vi som författare förhåller oss till begreppen 

social exkludering, missbruk, kriminalitet och hemlöshet. Detta för att tydliggöra 

ställningstaganden och våra uppfattningar av begreppen vilka genomsyrar hela uppsatsen.  

Gatans lag riktar sig mot personer som har levt eller lever i missbruk, hemlöshet, kriminalitet 

eller annan social exkludering (Gatans lag, u.å.). Social exkludering är ett begrepp som förr 

användes för att uppmärksamma grupper som inte omfattades av samhällets skyddsnät, 

exempelvis kriminella eller personer med drogmissbruk. Idag har begreppet fått en bredare 

betydelse (Meeuwisse & Swärd 2015, s.43). Sahlin och Machado (2008) menar att man inte 

ska identifiera socialt exkluderade personer utifrån deras egenskaper, utan ifrån att de bl.a. på 

grund av dessa egenskaper (t.ex. hemlös, missbrukare) blir föremål för olika 

utestägningsprocesser och därför inte alltid får tillgång till sociala, ekonomiska, institutionella 

och symboliska band som knyter dem till samhället. Begreppet social exkludering kommer i 

denna studie att innefatta de personer som Gatans lag riktar sig mot. Social exkludering är ett 

begrepp som kan användas som ett analytiskt verktyg och ett teoretiskt begrepp, men vi 

kommer inte problematisera eller använda social exkludering som ett verktyg för analys. Vi 

använder begreppet som en inramning av en större grupp människor i socialt utsatta 

positioner. Denna redogörelse presenteras eftersom vi vill skapa en bakgrundsförståelse för 

Gatans lag och deras målgrupp.  

Missbruk är ett begrepp som kan definieras olika, samt dess applicerbarhet på 

droganvändande. Är det ett missbruk eller riskbruk? För vår studie är denna diskussion 

mindre viktig eftersom studien undersöker förändringsprocesser och inte den specifika 

innebörden av missbruk. Därför utgår studien från tränarnas definition av detta. Då tränarna 

har beskrivit att en spelare haft ett missbruk har vi inte vidare gått in på en definition av detta 
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utan utgått från deras bild av att det varit ett problem. För att förenkla för studien använder vi 

ordet missbruk när tränarna berättar om förändringsprocesser hos spelare som har brukat eller 

brukar droger. Likt missbruk är även hemlöshet ett brett begrepp. Socialstyrelsens definition 

av hemlöshet omfattar fyra olika situationer som personer kan befinna sig i. Dessa situationer 

innefattar allt från akut hemlöshet, det vill säga brist på tak över huvudet, till mer långsiktiga 

boendeformer inom den sekundära bostadsmarknaden, såsom träningslägenhet 

(Socialstyrelsen, 2017). Vid användning av begreppen missbruk, hemlöshet eller kriminalitet 

syftar vi på socialt exkluderade positioner i samhället.  
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3 Kunskapsöversikt 

I detta avsnitt kommer relevant tidigare forskning redovisas för att visa vad som redan finns 

forskat på inom området om exitprocesser och exkluderade samhällsgrupper. Forskningen 

visar på processer om vägen ut ur missbruk och kriminalitet, av vilka faktorer som anses vara 

väsentliga för förändringsprocessen. De teman vi identifierat är till för att få en överblick för 

vad forskningen handlar om. Det första temat handlar om att hitta tillbaka till samhället 

presenterar forskning som innefattar exitprocesser och förändringsprocesser. Det andra temat 

handlar om vikten av sociala relationer och nätverk handlar om just den sociala aspekten av 

förändringsprocesser. Det tredje temat handlar om motivation och förändring, dels kopplat till 

hur föreningar som Gatans lag bidrar till förändring, dels kring individens motivation att 

skapa förändring. 

Sökprocessen gav ett stort utbud av olika vetenskapliga artiklar som handlade om vägen ut ur 

missbruk, kriminalitet och andra socialt exkluderade grupper. Många artiklar som vi hittade 

diskuterade orsaker till missbruk, orsaker till kriminalitet, missbruksvården runt om i världen, 

men mest frekvent om olika behandlingar för missbruk och hur man lämnar kriminalitet. 

Utifrån det stora utbudet begränsade vi sökresultaten med sökord som: sociala relationer, 

socialt nätverk, gemenskap, missbruk, förändringsprocess, social support, role-exit, social 

exclusion, återhämtning och fysisk aktivitet. De olika sökorden gav olika resultat, men de har 

varit viktiga för att hitta relevant forskning som hamnar under liknande forskningsområde 

som denna studie hamnar under. Valda artiklar valdes med grund i hur de kunde kopplas till 

vår studies syfte och frågeställningar, samt hur de kunde vidga vår syn på kunskapsområdet. 

Studiernas hemvist eller om forskningen har bedrivits nationellt eller internationellt har inte 

tagits i beaktning eftersom det vi vill undersöka inte är specifikt för en svensk kontext. Som 

tidigare nämnt deltar över 50 länder i Homeless World Cup med lag liknande Gatans lag, för 

människor i socialt exkluderade positioner. Således ansåg vi att internationella studier också 

var relevanta för den tidigare forskningen. Vi har dock valt att utgå från studien i en 

västerländsk kontext för att begränsa forskningsområdet.    

Databaser som Göteborgs Universitets supersök, ProQuest och Google scholar har använts för 

att hitta tidigare forskning. Samtliga av de valda vetenskapliga artiklar är referentgranskade 

(peer-reviewed).  
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3.1 Hitta tillbaka till samhället  

Anderson och Bondi (1998) genomförde en studie i USA om skillnader i etnicitet och genus 

angående exitprocesser i samband med ett missbruk. Studien baseras på 45 djupintervjuer 

med avstående drog-brukare från tolvstegsprogrammet där de jämför och kopplar till Fuchs 

Ebaughs (1988) teori om exitprocess. Studiens huvudsakliga resultat landar i skillnader i 

etnicitet och genus. Exempelvis påvisar kvinnornas exitprocesser mer fokus på personliga och 

känslomässiga perspektiv på förändring. Medan männens exitprocesser centreras kring karriär 

och ekonomiska faktorer för förändring (Anderson & Bondi 1998). De förklarar, likt Fuchs 

Ebaughs (1988) första fas i hennes teori, att första perioden i förändringsprocessen initieras av 

ett tvivlande på sin nuvarande situation för att sedan leta efter alternativ till livsstilen. Dock 

menar de att informanternas berättelser om exitprocesser inte bekräftar Fuchs Ebaughs fyra 

faser angående rollförändring. De kom även fram till att existerande modeller för förklaring 

av exitprocesser är problematiskt att utgå från då det anses vara för strikt och ensidigt för att 

förklara och förstå komplexa situationer. Viktigt att poängtera är, i samråd med Ebaughs 

(1988) teori, att lämna en roll som missbrukare innebär sällan att man lämnar sin tidigare roll 

helt, utan den äldre rollen är viktig för skapandet av en ny identitet. Förändringsprocesser 

initieras av egen motivation och den nya rollen influeras av den tidigare rollen/identiteten. 

Trulsson och Hedin (2004) undersöker kvinnors exitprocesser i samband med drogmissbruk. 

Studien baserar sina resultat på analys av två kvalitativa studier där båda intervjuat 12 kvinnor 

i missbruk (Trulsson 1998 & Hedin 2001). Resultaten visar på att kvinnor som lämnar ett 

missbruk känner sig ensamma och saknar socialt stöd under processen att lämna drogerna. 

När de avslutat ett missbruk saknar de social stöttning från sitt nätverk då de ofta brutit med 

många. Därför behöver de stöd från professionella som kan fungera som en övergång under 

exitprocessen. De professionella kan även hjälpa de att hitta nya länkar i sitt sociala nätverk. 

De professionellas stöttning spelade en viktig roll för flera av informanterna i deras 

exitprocess. Genom information, råd samt lyfta dem i deras förmågor sa flera av 

informanterna att detta hade en stor påverkan på deras exitprocess från drogmissbruk. Studien 

visade att social stöttning hade en avgörande roll för att ge upp droger (Trulsson & Hedin 

2004).    

Van der Veken, Lauwerier & Willems (2020) undersöker i sin studie vilka faktorer en ideell 

fotbollsförening i Belgien har som kan bidra till social inkludering. Studien undersöker hur en 

ideell förening använder sport som en positiv influens för bland annat fysisk hälsa och social 
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inkludering. Genom detta lokala och tillgängliga initiativ ska socialt exkluderade grupper 

lättare nås jämfört med vanliga sportklubbar då geografiska, finansiella, kulturella och sociala 

barriärer lyfts bort samt att deltagarna rekryteras fram. Studien pågick under två månader i 

form av dokumentanalyser, observationer, fokusgruppdiskussioner samt enskilda intervjuer. 

Resultatet visade att viktiga faktorer till att spelarna fortsatte i fotbollsföreningen var 

frivilligheten att delta, bra relation till tränarna samt att andra professioner som de hade 

kontakt med, som till exempel psykiatrisjuksköterska, fanns där under träningarna. Flera av 

spelarna beskrev även att fotbollsföreningen hade bidragit till att deras självmedvetande och 

självförtroende vuxit, att fotbollsföreningen bidragit till att deras sociala nätverk vuxit samt att 

den gett de en känsla av tillhörighet. De flesta spelarna såg fotbollsföreningen som ett ställe 

att utvecklas på. Genom att lära sig mer om sig själva, deras styrkor och deras gränser uppgav 

de att de fått en större tillit till sig själva och till andra vilket gjort att de fått lättare att öppna 

upp sig och söka hjälp när de har det svårt (ibid). 

3.2 Vikten av sociala relationer och nätverk 

Socialt kapital och dess roll i återhämtning från missbruk diskuteras i en amerikansk studie av 

Granfield och Cloud (2001). Naturlig återhämtning som komplement till missbruksvården 

anses vara starkt influerat av personernas sociala kapital och möjligheterna till denna naturliga 

återhämtning präglas av situationen och miljön omkring. Studien utgår från intervjuer med 46 

personer med tidigare alkohol- och drogmissbruk. Stark betoning läggs på stabilitet och vilka 

missbrukare som syns i samhället, där Granfield och Cloud (ibid) visar på att stora delar av 

deras målgrupp kunde bibehålla stabila arbeten parallellt med ett missbruk. Socialt kapital tar 

form i gemenskaper, familj och individer som stöttar. Stabilitet ska även hjälpa till att 

bibehålla ett positivt och gynnande socialt kapital vid återhämtning från missbruk och 

kriminella livsstilar. Författarna tar upp att flera av informanterna hade stabila arbeten under 

tiden vilket hjälpte de i sin återhämtning. På arbetet hade de ett drogfritt nätverk i form av 

kollegorna samt att arbetet blev en stabil tillgång i form av gemenskap och tillhörighet, vilket 

gjorde det enklare för dem att avsluta sitt bruk av droger. Granfield och Cloud (ibid) hänvisar 

till en studie (Vaillant 1983) där 106 kokainmissbrukare har slutat missbruka. Resultaten 

visade att 71 % av de 106 slutade missbruka utan vård.2 Dock menar Granfield och Cloud 

(2001) på att naturlig återhämtning är problematiskt för personer som är involverade i 

 
2 Se referenslista för Valliant 1983.  



16 
 

kriminella miljöer, eftersom i kriminella kretsar finns oftast droger och därmed svårt att lämna 

ett missbruk och kriminalitet.  

Förändring i sitt eget liv präglas av egenskapen att kunna reflektera kring konsekvenserna av 

ett fortsatt missbruk eller kriminell livsstil (Granfield & Cloud 2001). Likt Anderson och 

Bondi (1998) uppmärksammar Granfield och Cloud (2001) samhällskategorier som klass, 

genus och etnicitet som väsentliga för möjligheterna för förändring. Socioekonomiska 

faktorer bör tas hänsyn till vid beaktande av möjligheterna för förändringsprocesser inom 

exkluderade samhällsgrupper. Stabilt arbete, hälsosamma relationer, rekreationella aktiviteter 

och sociala nätverk har visat sig vara starka faktorer för vägen ut ur missbruk och initierande 

av förändringsprocesser när dessa riskerar att äventyras. Den avgörande faktorn, enligt 

Granfield och Cloud (2001), ska vara tillgången till socialt kapital och skillnader i socialt 

kapital är avgörande för vägen ut ur missbruk.  

Bathish m.fl. (2017) diskuterar liknande aspekter av vägar ut ur missbruk angående de sociala 

nätverkens roll. Studien baseras på 537 av informanternas enkätsvar om erfarenheter av 

återhämtning från beroende. Resultaten visar att förändringar i sociala nätverk och 

sammanhang var väsentliga för att bland annat lämna ett missbruk, men även att initiera 

förändringsprocesser. Specifikt att lämna sammanhang där droger och alkohol är involverat i 

dagligt bruk, för ett nytt, drogfritt, sammanhang. Författarna lägger även betoning på den 

isolering som man hamnar i under ett missbruk och centralt för förändring är den sociala 

kontakten, sociala nätverket (Bathish m.fl. 2017). Betoning av sociala relationer för att lämna 

missbruk tas upp av Trulsson och Hedin (2004), som undersökt kvinnors exitprocesser (se 

3.1). Ett socialt nätverk som bygger på tillit, kärlek och rent ömsesidigt stöd visade sig vara 

avgörande för förändringsprocessen.  

Drogfria sammanhang lyfts även fram av Trulsson och Hedin (2004), men de betonar att 

upplevelser av vänner och gemenskaper som använder droger ansågs inte vara stödjande 

personer eller sammanhang för det faktum att de inte är drogfria. De sammanhangen ansågs 

vara kontraproduktiva. Förändringsprocessen haltas av att ha flera olika grupptillhörigheter 

där valet måste vara tydligt och motivationen måste finnas där för att förändringen ska ske 

(ibid). Drogfria sammanhang betonas även av Best m.fl (2008) som utfört en kvalitativ 

forskning i Storbritannien med 107 före detta heroinmissbrukare. Målet med studien var att 

undersöka vilka faktorer som bidrog till avhållsamhet och hur man lyckats lämna ett 

missbruk. Resultatet visade att det är avgörande med drogfria sammanhang för att lämna ett 
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missbruk och stödjande drogfria nätverk, som familj och vänner. Fundamentalt för en lyckad 

exitprocess handlar således om drogfria sammanhang och nätverk.  

3.3 Motivation och förändring  

I en amerikansk studie av Cloud och Granfield (2008) undersöks sambandet mellan 

återhämtnings kapital och missbruk. Grunden för studien baseras på sammanlagt 68 intervjuer 

från författarnas tidigare studier med personer som avslutat ett missbruk utan tillgång till 

formella behandlingsmetoder. Avsikten med studien var att utveckla teoretiska idéer genom 

insikter i informanternas förändringsprocesser. Författarna menar att informanterna kan ha ett 

större eller mindre återhämtnings kapital vilket kan påverka dem i deras försök att bli 

drogfria. Studien belyser personliga och sociala resurser som informanterna har tillgång till i 

deras försök att överkomma drogmissbruk. Författarna uppger att drogmissbruk har setts som 

ett enhetligt tillstånd, som en sjukdom, vilket skulle betyda att en persons möjlighet att avsluta 

sitt missbruk är densamma för alla. Detta menar författarna inte stämmer, en persons 

möjlighet att avsluta ett drogmissbruk hör ihop med de resurser som den utvecklat och bevarat 

i dess liv. Dessa resurser tillsammans med personliga attribut, socioekonomiska strukturer och 

andra relaterade livsförhållanden påverkar kapaciteten att överkomma ett drogmissbruk. 

Författarna kom bland annat fram till en gemensam aspekt hos flera av informanterna när det 

kom till sambandet mellan återhämtnings kapital och hälsa. För att lyckas avhålla sig från 

droger uppgav informanterna att de kunde ersätta drogerna med regelbunden fysisk aktivitet. 

Att kunna må bra naturligt utan att använda sig av någon substans var viktigt enligt flera av 

informanterna.  

Likt Cloud och Granfield (2008) tar Von Greiff och Skogens (2011) upp sambandet mellan en 

godare fysisk hälsa efter ett avslutat drogmissbruk. I studien intervjuas 40 personer med 

tidigare drogmissbruk och ställer frågor kring hur de upplever förändring i samband med 

behandlingsinsatser, där flera av informanterna uppger att de upplevt en positiv skillnad i sin 

fysiska hälsa efter att de slutat med droger. Till skillnad från Cloud och Granfields (ibid) 

studie visar resultatet inte på något samband mellan den förändrade fysiska hälsan och 

avhållsamhet från droger. Få av informanterna lyfter fram de positiva fysiska förändringarna 

som viktiga för att fortsätta hålla sig drogfria. Författarna (2011) tar upp att detta kan tolkas 

som att flera av informanterna upplever att de mår bättre fysiskt men att det inte har varit 

avgörande i deras förändringsarbete. Von Greiff och Skogens (ibid) lyfter även att flera av 



18 
 

informanterna angav skapandet av rutiner som en viktig del i att det fortsätter går bra för 

dem.  

Hoff, Mattsson och Nilsson Ranta (2016) belyser likt Von Greiff och Skogens (2011) den 

fysiska aspekten av att lämna ett missbruk. Studien innefattar intervjuer med personer på fyra 

olika behandlingshem i Sverige och deras uppfattningar kring fysisk aktivitet i 

missbruksvården. I stort var samtliga respondenter positivt inställda till fysisk aktivitet. Flera 

respondenter poängterade att det var ett värdefullt avbrott i behandlingen, där man kunde 

tänka på annat än själva vården. Även att fysiska aktiviteten och idrott skapade “lust och 

glädje” som ofta saknades på behandlingshemmet. Fysisk aktivitet kopplades samman med 

positiva inslag som påverkade sin fysiska hälsa, men framförallt den psykiska hälsan. Att 

belysa är att på endast ett av behandlingshemmen uppmärksammades den sociala aspekten av 

fysisk aktivitet. De menade att aktiviteten bidrog till bättre sammanhållning och en god social 

gemenskap i gruppen. Författarna (ibid) belyser även det faktum att fysisk aktivitet ger 

upphov till mindre drogsug, bättre sömn och i stort bättre resultat i behandlingen när idrott 

inkluderas.  

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Kunskapsläget kring forskningsområdet om förändringsprocesser och social exkludering visar 

på flera perspektiv kring hur förändring sker. Gemensamt är vikten av den sociala aspekten av 

förändring. Den tidigare forskningen visar att det finns flertalet metoder för att lämna en 

exkluderad roll. Missbruk används ofta som exempel kring förändringsprocesser, men vi har 

försökt visa liknande forskning kring en kriminell livsstil. Forskningen visar på att missbruk 

och kriminalitet ofta går synonymt (se Granfield & Cloud 2001). Få studier visade just hur 

verksamheter som Gatans lag påverkar förändringsprocesser, vilket vi ser som en 

forskningslucka som denna studie försöker fylla. Den tidigare forskningen bidrar med olika 

perspektiv på förändringsprocesser. Bathish m.fl. (2017) betonar vikten av ett socialt nätverk. 

Andersson och Bondi (1998) visar att förändringsprocesser skiljer sig beroende på olika 

tillhörigheter och kategorier. Best m.fl. (2008) och Trulsson och Hedin (2004) belyser vikten 

av drogfria sammanhang för förändring. Van der Veken, Lauwerier och Willems (2020) och 

Hoff, Mattsson och Nilsson Ranta (2016) studier var de som liknade vår studie mest som 

handlar om fysisk aktivitet, förändring och social inkludering. Skillnaden är att vår studie 

fokuserar på hur den sociala aspekten, och delar av det fysiska, bidrar till 

förändringsprocesser, samt att denna studie utgår från tränarnas beskrivelser.  
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4 Teoretiskt ramverk 

Under detta avsnitt kommer Fuchs Ebaughs teori om exitprocessen presenteras. Vi kommer 

även presentera socialt kapital, samt delar av begreppet habitus. Hela uppsatsen genomsyras 

av förändringsprocesser, i form av exitprocessen, socialt kapital och habitus. I samband med 

förändringsprocesser bidrar socialt kapital med intressanta synvinklar på förändring utifrån ett 

socialt perspektiv. Därmed anses teorin om exitprocessen och socialt kapital högst aktuella för 

denna studie. Vi ansåg även att habitus är högst relevant för förändringsprocesser med Gatans 

lag, samt att socialt kapital är ofta direkt kopplat till begreppet habitus. Således kommer 

materialet även analyseras med hjälp av habitus. Detta avsnitt kommer presentera teorin och 

studiens teoretiska ramverk för att skapa förståelse vid besvarande av studiens 

frågeställningar.  

4.1 Exitprocessen  

Fuchs Ebaughs (1988) teori om exitprocessen beskriver processen att lämna en befintlig 

social roll för att träda in i en ny social roll. Syftet med vår studie är att undersöka tränares 

beskrivningar av hur Gatans lag kan vara bidragande i processen för spelare att ta sig från en 

socialt exkluderad position till en mer inkluderad. Fuchs Ebaughs (ibid) teori beskriver hur 

processen att gå från en social roll till en annan kan gå till. Att bli ett ex innebär enligt Fuchs 

Ebaugh (ibid) att man har lämnat en social roll. Vidare lägger hon vikt vid förståelsen för vad 

utträdet ur en roll kan innebära och menar att det är lika viktigt att förstå som vad inträdet in i 

en ny roll kan innebära.  

Fuchs Ebaugh (1988) tar upp att det gjorts få analyser kring exitprocessen. Tidigare studier 

har gjorts om rollförändring, att gå in i och ut ur sociala roller, men då främst om att gå in i en 

ny roll. Få studier har gjorts om vad det innebär att lämna en roll för en annan. Hon beskriver 

hur människor förr i tiden kunde leva i en och samma roll under hela sina liv, i samma 

äktenskap och på samma geografiska plats. Medan de flesta människor idag genomgår flera 

förändringar i sina liv som de ser som centrala för den de är idag. Hon hänvisar även till sin 

egen rollförändring från katolsk nunna till att bli en fru, mamma och professor i sociologi. Att 

lämna en social roll är vad Fuchs Ebaugh (ibid) kallar för att man blir ett ex. Exitprocessen 

sker ofta under en längre tidsperiod. Den sker sällan på grund av ett snabbt beslut, processen 

kan starta utan att personen själv är helt medveten om vad som sker. Fuchs Ebaugh (ibid) 

menar att exitprocessen är identifierbar och generaliserbar, det finns steg som går att 
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identifiera oavsett vilken roll som lämnas. Alla ex har gemensamt att de en gång 

identifierades med en social roll som de inte längre har. För att bli integrerad och en hel 

person menar Fuchs Ebaugh (ibid) att personer som lämnat en social roll måste integrera 

deras förflutna rollidentitet i deras nya identitet. Deras tidigare identifikation med en viss 

social roll kommer dröja sig kvar på något sätt genom exitprocessen medan de kämpar med 

att integrera den gamla identiteten till den nuvarande rollen. Fuchs Ebaugh (ibid) talar om fyra 

tydliga steg som personer går igenom i exitprocessen: 

Det första steget i processen att byta social roll börjar med tvivel. Personen börjar känna 

tvivel kring sin roll som den tidigare tagit för given. Saker som tidigare accepterats börjar nu 

ifrågasättas. Tvivel kring ens verklighet och en insikt om att saker inte är som de verkade. 

Vissa går aldrig vidare från första steget i exitprocessen medan andra stannar i den under flera 

år och andra snabbt går vidare till nästa fas och lämnar rollen inom några månader. Att inleda 

den första fasen kan utlösas av olika saker som besvikelse, förändring i sina relationer, eller 

en händelse (Fuchs Ebaugh 1988).  

Andra steget i exitprocessen är att personen söker efter och utvärderar alternativa roller. 

Personen väger för och nackdelar med att lämna den befintliga rollen. Någon gång under 

exitprocessen, oftast efter att personen känner missnöje i sin nuvarande roll, börjar personen 

att avsiktligt söka andra roller. Personen väljer ut de alternativ som verkar mest fördelaktiga 

för den och börjar jämföra dessa. När utbudet på alternativa roller smalnats av börjar de 

närma sig beslutet att lämna den gamla rollen. I denna fas börjar personen att föreställa sig 

själv i den roll den önskar befinna sig i. Personen kan börja ta kontakt med personer som gjort 

liknande rollbyte. Fuchs Ebaugh (1988) menar att om en person bemöts dåligt av andra i sitt 

sökande efter alternativa roller kan personen stanna kvar i sin befintliga roll längre jämfört 

med om den blir positivt bemött. Fuchs Ebaugh (ibid) betonar vikten av social support för att 

fullfölja exitprocessen.  

Det tredje steget i exitprocessen kallar Fuchs Ebaugh (1988) för vändpunkten och innebär att 

personen tar beslutet att lämna rollen. Efter att ha utvärderat alternativa roller samt för och 

nackdelar med att lämna den befintliga rollen kommer steget i exitprocessen när personen gör 

det definitiva beslutet att lämna sin nuvarande roll. Beslutet att lämna sin roll sker ofta i form 

av något typ av yttre uttryck, exempelvis att personen lägger in sig själv för behandling. Detta 

yttre uttryck kan bero på en specifik händelse som får personen att vilja lämna sin gamla roll. 

Fuchs Ebaugh (ibid) nämner motivationen att behålla sin fysiska eller psykiska hälsa som en 



21 
 

möjlig vändpunkt. Detta exempel menar hon är mest förekommande hos alkoholister då de 

blir tvungna att välja mellan att söka hjälp för sin problematik eller bli mer sjuka, alternativt 

dö till följd av sitt missbruk. Vändpunkten sker när personen är redo att göra valet, att lämna 

rollen. Beslutet att lämna följs ofta av att meddela beslutet till andra i sin omgivning. Vidare 

beskriver Fuchs Ebaugh (ibid) att personer som skapat en bro till den nya rollen innan de tagit 

det faktiska beslutet att lämna den gamla rollen har enklare att komma ut ur vakuum 

tillståndet och skapa en ny identitet jämfört med personer som inte skapat sådana broar.  

Det fjärde steget i exitprocessen beskriver hur ex-rollen skapas samt hur personen måste 

förhålla sig till den gamla rollen. Förväntningar, normer och ens identitet fortsätter ofta att 

associeras till ens tidigare roll. Samhället har förväntningar på att personen ska ha ett visst 

beteende som baseras på den tidigare rollen. Personens tidigare roll måste tas i beaktning och 

integreras in i dess framtida identitet. Att vara ett ex är annorlunda från att aldrig tillhört en 

social roll, personer utan tidigare social roll har inte kvar sin tidigare rollidentitet och behöver 

därför inte möta de utmaningar som finns i att integrera sin förra roll in i sin nya identitet. 

Personer som genomför ett rollbyte kan bli utsatta för socialt stigma eller negativa reaktioner 

från samhället. Fuchs Ebaugh (1988) menar att det finns socialt önskvärda rollförändringar 

som samhället godkänner. Åter tar hon upp att gå från alkoholist till nykterist, på engelska 

från ”alcoholic” till ”ex-alcoholic”. Personer som genomgår denna positiva typ av rollbyte 

menar Fuchs Ebaugh (ibid) dock kan påverkas av att förväntningarna från den förra rollen 

hänger kvar i den nya. De har tagit sig bort från alkoholismen men är fortfarande inte fullt ut 

accepterade i samhället då de fortfarande förknippas med den gamla rollen. Vet omgivningen 

om personens tidigare alkoholproblem stämplar de ofta personen utifrån dess tidigare roll. 

Således innebär att vara ett ex en unik rollupplevelse eftersom ens identitet som ett ex inte 

baseras på ens nuvarande roll utan på vem man tidigare var. Medan personer som är ex 

kämpar för att avidentifiera sig från sin tidigare roll fortsätter omgivningen att associera till 

deras tidigare identitet och relaterar ständigt till den dem tidigare var. Fuchs Ebaugh (ibid) 

pekar ut sex olika områden personer som lämnat en roll behöver möta när de börjar skapa en 

ny identitet som ett ex. Bland annat hur de ska presentera sig själva och deras tidigare roll, hur 

de ska lära sig hantera omgivningens reaktioner till deras tidigare roll, relatera till andra 

personer som fortfarande tillhör den tidigare sociala rollen likväl de som lämnat samma 

sociala roll samt att de behöver förändra sitt nätverk. Att kunna hantera alla sex områden 

anses vara en lyckad anpassning till att vara ett ex.  
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4.2 Socialt kapital och habitus  

Människors position i samhället kan analyseras av sociologer utifrån tillgången till olika 

kapital. Sociologen Pierre Bourdieu menar att viktiga indikatorer på klass och livsstil går att 

urskilja genom fyra olika former av kapital: ekonomiskt kapital, kulturellt kapital, symboliskt 

kapital och socialt kapital. De är alla sammankopplade, men kan samtidigt analyseras 

individuellt. Dock kan det leda till en ofullständig bild av människans position i samhället att 

endast analysera varje kapitalform enskilt (Giddens & Sutton 2014). Vi kan dock fastställa att 

utifrån studiens syfte och frågeställningar kommer det inte vara möjligt att samla in material 

om andra kapitalformer, förutom socialt kapital. Därmed studerar denna studie socialt 

kapital i sin enskilda form, utan att avfärda ovan presenterade kapitalformer. Socialt kapital 

innefattar de resurser och tillgångar man erfarar av att vara delaktig i organisationer, 

föreningar och nätverk. Sociala fördelar av kontakter och kunskap genom gemenskap (ibid). 

Putnamn (2006; se Giddens & Sutton 2014, s. 559) skiljer socialt kapital i två typer: 

överbryggande socialt kapital och sammanbindande socialt kapital. Överbryggande socialt 

kapital förklaras som utåtriktad och inkluderande genom att ena människor genom att bryta 

sociala kategoriseringar och gränser. Exempel på detta är medborgarrättsrörelsen där både 

vita och svarta enades för jämlikhet (ibid). Sammanbindande socialt kapital anses, jämfört 

med överbryggande, vara mer inåt och exkluderande. Giddens och Sutton (ibid) exemplifierar 

genom homogena grupper som kyrkans grupper eller allmänt exklusiva grupper som har höga 

och starka murar. Bourdieu förklarar att socialt kapital handlar om att vara medlem i sociala 

nätverk och genom dessa gemenskaper utveckla goda kontakter och gott inflytande (ibid).  

Cloud och Granfield (2001) hänvisar till Bourdieu (1992) för att belysa begreppet socialt 

kapital: ‘‘the sum of the resources, actual or virtual, that accrue to an individual or a group 

by virtue of possessing a durable network of more or less institutionalized relationships of 

mutual acquaintance and recognition”. Bourdieus förklaring av socialt kapital handlar om 

resurser i form av sociala nätverk. Fundamentalt för dessa nätverk är att de ska konstitueras av 

ömsesidig gemenskap och erkännande. Man har inte socialt kapital endast med grund i 

medlemskap i någon grupp eller relation med någon individ. Relationen, gemenskapen och 

medlemskapet kräver att det finns en tillförlitlighet i nätverket. Socialt kapital handlar om 

sociala nätverk som baseras på inbyggda normer (ibid).  

Bourdieu har använt sig av begreppet habitus som kan förklaras som individers inlärda sociala 

regler. Inom grupper och de sociala strukturer olika människor lever med utvecklas olika sätt 
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att kommunicera och olika värdegrunder baserat på dess habitus (Giddens & Sutton 2014). 

Habitus liknas vid det sociala rummet och något som representerar den sociala världen, 

“rummet av livsstilar” (Bourdieu 1986). Habitus och socialt kapital kan ses tillsammans 

eller som enskilda teoretiska begrepp där socialt kapital inrymmer vad Bourdieu kallar 

habitus “sociala rum”. Grupptillhörighet och habitus ses ofta synonymt med varandra, där 

habitus används som ett sätt att strukturera gruppens dispositioner som ger upphov till riktade 

handlingar och värdegrunder. Hur man uppfattar den sociala verkligheten och samhället 

skiljer sig beroende på skilda habitus. Bourdieu (ibid) använder system som begrepp för att 

skilja på olika grupptillhörigheter och habitus. Olika habitus producerar olika existenser. 

Livsstil och beteende är ett direkt resultat av “systematiska produkter av habitus” (ibid). 

Exemplifiering av habitus ges genom Proust (1914–1922; se Bourdieu 1986). Han talar om 

begreppet “handstil”. Handstilen skapar ett speciellt sätt att skriva, forma bokstäverna, att rita 

på ett underlag. På samma sätt som man känner igen konstnärers målningar ska man, enligt 

Proust (1914–1922; se Bourdieu 1986), kunna känna igen människors habitus baserat på 

hennes “handstil”. Livsstilarna representerar grupptillhörighet, som ska konstituera individers 

handlingar och värdegrunder. Habitus är ett resultat av individers givna kapital, exempelvis 

socialt kapital. Dock kan habitus samtidigt skapa olika livsstilar och därmed erfaras olika 

kapital (Bourdieu 1986). Vilket tyder på att individers habitus kan definieras av individens 

sociala kapital, men samtidigt kan socialt kapital även definieras av individens habitus. Det 

går således att betrakta habitus och kapital som en växelverkan mellan varandra. 

4.3 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 

Teoretiska begrepp och perspektiv på förändringsprocesser finns det ett stort utbud på. Fuchs 

Ebaughs (1988) teori om exitprocessen anser vi vara passande vid undersökning av 

förändringsprocesser, där de olika faserna kommer att diskuteras och analyseras i 

resultatet.  Exitprocessen innefattar fyra faser som det insamlade materialet kommer att 

analyseras genom. Exitprocess är en tydlig teoretisk ingång till förändringsprocesser. Fuchs 

Ebaugh (1988, s. 2) menar även att detta perspektiv på förändringsprocesser inte är, eller har 

varit, väl utbrett i detta forskningsområde. Således hoppas vi denna studie kan skapa, med 

stöd av teorin om exitprocesser, goda möjligheter att producera nya infallsvinklar på området. 

Materialet kommer även att analyseras och diskuteras utifrån socialt kapital. Socialt kapital 

valdes främst för att begreppet visar på tydliga aspekter av förändring, genom det sociala. 

Bourdieu pratar om habitus och de sociala strukturer människor lever efter. I detta begrepp 

finner man olika kapital för förändring, där socialt kapital har valts som mest relevant utifrån 
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vår studies frågeställningar. Gatans lag vänder sig till personer i socialt exkluderade 

positioner. De personer som kommer kan exempelvis vara kriminella, hemlösa, problematiskt 

drogmissbruk, därför anses socialt kapital som relevant och centralt som verktyg för analys. 

Vår studie hoppas bidra med nyanserade perspektiv i forskningsområdet genom att analysera 

insamlat material genom exitprocesser och socialt kapital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

5 Metod 

Intresset för tränarnas uppfattningar om Gatans lag växte fram kring dels den bristande 

forskningen det fanns om Gatans lag, dels hur mycket kunskap som kan produceras genom att 

lyfta fram föreningen som komplement till socialt arbete. Vi intresserar oss över hur Gatans 

lag bidrar till förändringsprocesser, specifikt tränarnas uppfattningar och beskrivningar om 

hur Gatans lag bidrar. Eftersom det är uppfattningar vi har valt att undersöka har en kvalitativ 

forskningsdesign valts för denna studie.  

Under detta kapitel redovisas studiens metodologiska tillvägagångssätt, metodval, 

urvalsprocessen och problematisering av metod. Detta kapitel kommer att belysa 

datainsamling, bearbetning av empiri och hinder vid processen av datainsamling. 

Forskningsetiska överväganden kommer att redovisas och diskuteras utifrån Vetenskapsrådets 

forskningsetiska riktlinjer. Sist kommer studiens tillförlitlighet problematiseras.  

5.1 Metodologisk ansats och metodval 

Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod för att besvara studiens frågeställningar. 

Studiens syfte är att söka efter individuella uppfattningar, därmed söker studien efter 

förståelse från forskningspersonernas perspektiv. Jacobsen (2012) talar om olika 

undersökningsdesigner, där denna studie kan förklaras som intensiv design. Intensiv design 

innebär insamling av kvalitativa data, alltså data i form av ord, berättelser och uttryck. Det är 

språket som är huvudpersonen i intensiv undersökningsdesign. Man använder även ett fåtal 

enheter som källa till data, jämfört med kvantitativ och extensiv design som grundar sig i ett 

stort antal enheter och breda undersökningar. Intensiv design går på djupet, vilket enligt 

Jacobsen (ibid) handlar om två faktorer: sträva efter flera olika nyanser och detaljer som 

möjligt, samt strävan efter en komplett förståelse för beskrivna situationer.  

Syftet med studien passar bäst med en kvalitativ metod då det är uppfattningar och 

beskrivningar som utgör grunden för undersökningen. Valet av kvalitativ metod ger upphov 

till större flexibilitet under studiens gång, vilket ökar möjligheten för ändringar i 

undersökningen. Processen förklaras som en interaktiv process där undersökningens olika 

faser går att ändra på, grunden för ett öppet tillvägagångssätt. Dock kan man påpeka att 

intensiv undersökningsdesign skapar problem genom att man måste prioritera och utesluta 

vissa nyanser av materialet, vilket även leder till fler nyanser före ett större antal enheter. 
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Samtidigt blir datan mycket komplex då det är undersökarna som tolkar och analyserar 

materialet (Jacobsen 2012).  

Studiens metodval landade i individuella intervjuer. Individuella intervjuer passade bäst med 

vår studie, då vi dels skulle undersöka tränares uppfattningar och beskrivningar, dels att det 

inte finns ett stort antal tränare i både Göteborg och Stockholm och att individuella intervjuer 

ger bättre möjlighet att besvara studiens frågeställningar jämfört med andra kvalitativa 

metoder. En annan anledning till att vi valde intervjuer var att vi båda har genomfört 

individuella intervjuer tidigare, därmed har vi mer erfarenhet av den metoden till skillnad mot 

exempelvis etnografiska studier eller dokumentanalys. Denna erfarenhet anser vi har varit till 

fördel för studiens process och informanternas delaktighet i intervjuerna för att de ska känna 

sig bekväma och kommunicera med intervjuare som också är bekväma i sin roll. 

Gruppintervju valdes bort eftersom vi ville att tränarnas beskrivningar inte skulle påverka 

varandra. Kopplat till syfte och frågeställningarna har andra kvalitativa metoder valts bort då 

fokus ligger på förändringsprocesser vilken kan anses vara svårt att avläsa från 

dokumentanalys. Dock hade en etnografisk studie varit högst aktuellt vid undersökning av 

förändringsprocesser, men även den valdes bort i samband med begränsade resurser och den 

tidsbegränsningen som fanns tillgänglig för denna studie.  

Forskningsintervjuer grundar sig i relationen mellan den intervjuade och intervjuaren. Det är 

samtalet och den personliga kontakten som skapar värdet i kvalitativa forskningsintervjuer. 

Intervjun är både ett vardagligt samtal om berättelser och samtidigt ett professionellt samtal 

för att producera kunskap. Forskningsintervjun är en mänsklig interaktion där ömsesidig 

respekt och intresse är centralt (Kvale & Brinkmann 2014).  

5.2 Urvalsprocess och urval 

Urvalsprocessen startade i att vi ville undersöka Gatans lag och diskuterade på vilket sätt. Vår 

första tanke var att intervjua spelarna i Gatans lag för att få deras beskrivningar av hur Gatans 

lags bidragit till deras förändringsprocesser. Till en början funderade vi på att intervjua 

kvinnliga spelare i Gatans lag eftersom vi var intresserade av hur Gatans lag bidragit till deras 

förändringsprocesser. Dock blev vi medvetna genom Gatans lags hemsida att det är avsevärt 

färre kvinnor som spelar i Gatans lag, därmed spekulerade vi i att det skulle medföra 

svårigheter vid kontakt. Samtidigt kan vi fastställa, utifrån tidigare forskning och studiens 

empiri, att socialt exkluderade kvinnor är mer utsatta och sårbara, jämfört med män. Denna 

studie lägger inte vikt vid informanternas kön, vi analyserar inte skillnader mellan till 
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exempel män och kvinnor, utan vi efterfrågar det generella. Efter samtal med vår handledare 

som informerade oss om de etiska övervägandena vid intervjuer med människor som befinner 

sig eller befunnit sig i en utsatt position valde vi att tänka om ytterligare. Efter samtal med vår 

handledare och diskussion oss emellan bestämde vi oss för att istället intervjua tränarna i 

Gatans lag. Detta eftersom det skulle ge en bredare syn på förändringsprocesser i Gatans lag, 

istället för att göra ett antal intervjuer med enskilda spelare. Vi ansåg även att det skulle 

underlätta för den etiska aspekten eftersom tränarna inte tillhör en utsatt grupp utan intervjuas 

i sina roller som tränare för Gatans lag. Ytterligare etiska resonemang angående vårt val av 

tränare kommer belysas i 5.6 Etiska överväganden. Att intervjua tränarna ansåg vi även 

gynnade oss tidsmässigt då vi får en helhetssyn på Gatans lags bidrag till 

förändringsprocesser, både i Stockholm och Göteborg, och detta genom ett fåtal intervjuer. 

Efter att ha diskuterat dessa punkter landade vi slutligen i att intervjua tränarna i Gatans lag.  

Tränare från både Göteborg och Stockholm valdes ut då det är på dessa ställen som Gatans 

lag är aktuellt i nuläget. Vi kom i kontakt med informanterna genom kontaktuppgifter på 

Gatans lags egen hemsida, där samtliga som arbetar hos Gatans lag har sina kontaktuppgifter. 

Därefter kontaktades våra informanter genom mailkontakt och telefonkontakt och tillfrågades 

om deltagande. Vi berättade kort om vad studien handlade om och när informanterna hade 

accepterat och förstått vad studien handlade om bokade vi tid och plats för intervju. Målet var 

från början att intervjua en eller två tränare från Malmö också, men efter djupare 

undersökning kom vi underfund med att Gatans lag i Malmö är på väg att bli uppstartat. 

Därmed var intervju med en tränare från Gatans lag i Malmö inte möjligt. Målet var i första 

hand att genomföra fyra intervjuer med tränare, men som tidigare nämnt är utbudet på tränare 

i Gatans lag begränsat. En av de fyra tillfrågade återkopplade inte på förfrågning till 

deltagande, därmed utesluts hen från studien och samtidigt ett av lagen som hen är tränare 

för.  

Urvalet blev således att intervjua tre tränare i Gatans lag. Eftersom vi landade i att intervjua 

tränare blev syftet att undersöka tränarnas bild av spelarnas förändringsprocesser. I denna 

studie omnämns tränarna vi intervjuat som informanter för att de inte är representanter för 

gruppen som undersöks, men har god kunskap om gruppen. Hade det varit medlemmar i 

gruppen som undersöks hade de omnämnts som respondenter (Jacobsen 2012). Tränarna har 

kunskap om Gatans lag som förening, de träffar spelarna i laget minst två gånger i veckan 

(baserat på att spelarna kommer på träningarna), deltar i gemensamma aktiviteter som till 

exempel att de har öppet hus innan träningarna för ökad sammanhållning. Detta bidrar till att 
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tränarna har en översiktlig bild av spelarnas förändringsprocesser i Gatans lag. Eftersom 

Gatans lag är en kravlös förening, där man kan komma hur man kan och vill, träffar tränarna 

många olika spelare. Å andra sidan kan det vara svårt att följa en förändringsprocess när en 

person endast kommer och tränar två gånger i månaden. Vi betonar dock att vi inte 

undersöker specifika spelares förändringsprocesser, utan vi söker efter förändringsprocesser 

hos spelare i allmänhet och därmed är det lättare för tränarna att generalisera och 

anonymisera. Då tränarna är få i respektive lag ansågs tre - fyra intervjuer vara tillräckligt för 

att få fram nog med information för att besvara syftet med studien, samt att urvalet bidrar till 

information om en stor grupp människor. Dock är det av vikt att problematisera det relativt 

lilla urvalet vi har som grund till denna studie. Gatans lag har ungefär 1–2 tränare i varje lag, 

vilket innebär 1–2 tränare i damlaget och 1–2 i herrlaget i både Stockholm och Göteborg. 

Således ansågs tre tränare fullt tillräckligt utifrån de enstaka tränarpositionerna Gatans lag har. 

Därför var målet att få en tränare från varje lag för att få perspektiv från hela verksamheten 

oberoende geografisk plats. Med grund i etiska och konfidentiella faktorer nämns inte vilka 

exakta lag som informanterna är tränare för.  

När kvalitativ metod används är målet att få fram mycket information från ett begränsat antal 

informanter. Det är ofta svårt att veta hur många intervjuer som kommer att behövas i studien. 

Tumregeln är att urvalet ska vara stort nog att belysa den problemställning som studien har. 

När resurser är begränsade i tid måste intervjuerna begränsas. Det är viktigare att skaffa sig 

relevanta urval än många urval (Johanessen, Tufte & Christoffersen 2019). När informanter i 

kvalitativa undersökningar rekryteras är målet att få mycket kunskap om en viss företeelse 

och inte att formulera statistiska generaliseringar (ibid). Därför gjordes ett strategiskt urval där 

informanterna valdes ut för att bäst få svar på syftet med studien. Utifrån studiens intensiva 

undersökningsdesign går det att argumentera för att antalet undersökningsenheter inte är det 

mest väsentliga för insamling av data. Urvalet till studien har skett strategiskt och varit styrt 

av både syfte och frågeställningar. Utifrån den relativt lilla gruppen har informanterna valts 

utifrån den information som kan ges. Det innebär att urvalsprocessen sker utifrån den 

information informanterna kan erbjuda (Jacobsen 2012).  

Avslutningsvis kan vi nämna lite kort om tränarna som urval för denna studie, men hänsyn till 

anonymitet och konfidentialitetskravet. Tränarna varierar i tid i positionen som tränare och 

delaktighet i Gatans lag. Samtliga tränare har varit tränare i Gatans lag i minst 3 år och upp till 

8 år. De tre tränarna som vi intervjuat är män och kvinnor mellan 25–55 år gamla och tränar 

både herrlag, damlag och mixade i Stockholm och Göteborg.  



29 
 

5.3 Genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes skickades informationsbrev ut till respektive informant via e-

post. I informationsbrevet (se Bilagor) framkom bland annat information om syftet med 

studien, anonymitet samt samtycke. I samband med informationsbrevet medfördes även en 

samtyckesblankett (se Bilagor). Detta dels för att underteckna informationskravet, dels att 

legitimera samtycke till deltagande. Intervjun inleds med en introduktion till studiens syfte, 

varför den utförs och hur materialet kommer att användas. I inledningen av intervjun 

presenterade vi oss själva, varför vi valt att skriva om Gatans lag, vilka vi är och annan 

relevant bakgrundsinformation. Sedan tillfrågades informanten ifall hen läst igenom 

informationsbrevet och om hen hade några funderingar. Informanterna tillfrågades även 

muntligt om tillåtelse till inspelning av intervjun. Det tillades och upprepas även att samtycke 

till deltagande kan dras tillbaka när som helst under studiens gång, förutom när studien är 

inskickad och klar.  

Utifrån syftet med studien skapades en intervjuguide (se Bilagor). I intervjuguiden fanns 

teman samt frågeförslag, således var intervjuerna av semistrukturerad karaktär. Under 

intervjuerna användes intervjuguiden som utgångspunkt, men frågorna lästes inte upp i en 

förbestämd ordningsföljd utan anpassades utefter intervjun. Det fanns dock en medvetenhet 

om frågeordningen i form av att intervjufrågorna började med en mer övergripande och 

allmän karaktär till öppna frågor. Målet var att hitta en balans mellan en helt öppen intervju 

och en strukturerad intervju, eftersom studiens frågeställningar är riktade mot specifika ämnen 

och därmed hade det blivit problematiskt att låta intervjuerna vara helt ostrukturerade. 

Intervjuguiden användes vid behov, samt att den intervjuade redan innan, genom ett 

informationsbrev, hade en uppfattning om vad som skulle behandlas under intervjun 

(Jacobsen 2012). Intervjuerna varade i ungefär 45 minuter vardera, en av intervjuerna 

genomfördes via zoom. Nackdelarna med att en intervju skedde över zoom är att vi som 

intervjupersoner förlorar mycket av den icke-verbala kommunikationen, som kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. Vi anser dock att det går att argumentera för att vi inte utför en studie om 

känslor och andra personliga berättelser, därmed anses intervjun relativt opåverkad av att den 

skedde över zoom. Samtliga tre intervjuer skedde tillsammans, där vi delade upp ansvaret 

över att styra intervjun och de frågor som ställdes. Den andre antecknade lätt och 

uppmärksammade otydligheter. Vi ansåg att det underlättade för informanten att det var en av 

oss som styrde intervjun framför att båda var lika deltagande. Dock har transkriberingen av 

intervjuerna skett var för sig. Efter transkriberingen har kodningen skett gemensamt.  
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Intervjuer är en social interaktion, som tidigare nämnt, där både verbal och ickeverbal 

kommunikation behandlas. Vid transkribering förlorar den autentiska faktorn i att delta i 

samtalet, man läser en text där den fysiska närvaron gått förlorat (Kvale & Brinkmann 2014). 

Dock har transkriberingen av inspelningarna sökt efter att vara nära det vardagliga språket, 

med minimal ändring i språk för att kunna skriva ut citat som stämmer språkmässigt. Målet 

var alltså att hitta en balans i förhållandet mellan den muntliga stilen och skriftliga stilen. 

Eftersom studien inte undersöker känslor, gör en språklig analys eller annan undersökning där 

samtalets gång analyseras, har denna studie sökt efter informantens berättelse, de ord och 

meningar som framkommer är det centrala.  

5.4 Bearbetning av empiri och analysmetod  

Analysen på vår studies datamaterial har skett genom tematisk analys. Tematisk analys är 

enligt Braun och Clarke (2006) en metod för att identifiera teman, vilket innebär analysera 

och uppmärksamma mönster i empirin. Det handlar om ett sökande över materialet i stort, för 

att upptäcka repetitioner och mönster (ibid). Vi använde oss av kodning vid analys av 

empirin. Kvale & Brinkmann (2014) beskriver kodning som ett sätt att knyta ett eller flera 

nyckelord till texten för att underlätta identifieringen av ett uttalande. Kodning bidrar till att 

materialet blir mer överskådligt. Exitprocessen, socialt kapital och habitus valdes eftersom vi 

ansåg att de kunde appliceras på den insamlade datan då vi kunde urskilja mönster och 

repetitioner som tydligt kunde kopplas till teorierna. Vi ansåg att teorierna kunde bidra till 

analysen. Braun och Clarke (2006) menar att det måste finnas en pågående reflexiv dialog 

mellan författarna genomgående under hela analysarbetet vid tematisk analys. Exempelvis 

vad vi räknar som ett tema. Analysen baseras på att ett tema ska fånga något intressant i det 

insamlade materialet som kan kopplas till studiens frågeställningar, som samtidigt uppvisar 

några tecken på upprepande mönster (ibid). Genomgående under analysen har vi tillsammans 

diskuterat och jämfört våra fynd i datamaterialet.  

Analysen skedde genom att läsa igenom vårt transkriberade material flera gånger för 

att sedan urskilja teman som kunde kopplas samman med våra frågeställningar. 

Bryman (2018) menar att kodning är en metod att upptäcka teman i materialet. Det 

sker genom att fragmentisera vad informanten beskriver som i sin tur leder till teman 

(ibid). Efter att transkribering gjorts av samtliga intervjuer lades de in i ett gemensamt 

dokument och lästes igenom enskilt. De olika transkriberingarna delades in i olika 

färger för att underlätta överskådligheten av materialet samt för att undvika 
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hopblandning av informanterna. Därefter markerade och kommenterade vi 

återkommande koder. Dessa koder lades in i ett nytt dokument under olika nyckelord 

där även reflektioner antecknades som stöd för den kommande tematiseringen. De 

nyckelord som användes var “fysiskt”, “socialt”, “förändring” och “annat intressant”. 

Nyckelorden valdes utifrån studiens syfte och frågeställningar. De identifierade 

koderna utvecklades senare till skilda teman för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. De valda teman var styrda utifrån studiens frågeställningar. Större 

delen av koderna utvecklades till delteman som presenteras i Resultat och analys, 

därefter lades liknande koder och delteman in i tre olika teman.  

Vi vill uppmärksamma att vi fokuserade mycket på repetitioner, likheter och skillnader mellan 

informanterna. Dock med medvetenhet om att repetitioner hos informanterna inte i sin 

ursprungliga form är ett tema (Bryman 2018; Braun & Clarke 2006), utan det används för att i 

största möjliga mån kunna besvara studiens frågeställningar. Vi kunde urskilja samband 

mellan valda frågeställningar och funna teman i materialet, för att sedan urskilja delteman. 

Bryman (2018) menar att teman och delteman träder fram efter flertalet noggrann läsning av 

materialet. Vi sökte efter en balans mellan att urskilja teman från det insamlade materialet och 

urskilja teman genom kopplingar till studiens frågeställningar. Samtidigt är vår empiri 

påverkat av studiens frågeställningar och därmed inte helt tagna ur deras neutrala form. Braun 

och Clarke (2006) påpekar att forskare inte kan lämna deras teoretiska och epistemologiska 

åtaganden. Således kan vi båda författare inte inta en helt neutral roll gentemot det insamlade 

materialet.  

Vi har även valt att utgå från induktiv slutledning. Kvale & Brinkmann (2014) beskriver 

induktion som den process där man observerar ett antal fall i syfte att säga något generellt om 

dem. Vid kvantitativ forskning används ofta en deduktiv slutledning där man går från det 

generella till det specifika. Kvalitativ forskning skapar ofta en stor mängd material att 

analysera, men utan hypoteser och ibland idéer att testa mot dessa (ibid). Kvale och 

Brinkmann (ibid) menar samtidigt att en induktiv analys av materialet handlar om att belysa 

och förbättra redan generell kunskap. Induktion i vårt fall innebär då att vi har låtit empirin 

styra de frågor som kan och anses värda att besvara, samt induktiv kodning av vår data i form 

av att vi utgår från de tre informanternas beskrivningar i syfte att finna generella mönster i 

förändringsprocesser. Att hitta generella mönster menar Braun och Clarke (2006) är en stark 

utgångspunkt för en lyckosam analys.  
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De teman och dess delteman som framkommer i resultatet är: verksamhetens bidrag till 

förändringsprocesser (1; rutiner och stabilitet för förändring, 2; ökat självförtroende genom 

fotboll & 3; gå vidare eller gå tillbaka), fysiska aspekter av Gatans lag (1; fysisk aktivitet för 

förändring, 2; hälsa, 3; fotboll som aktivitet) och sociala aspekter av Gatans lag (1; sociala 

nätverk för förändring, 2; motverka ensamhet och isolering, 3; sociala faktorer för 

förändring). De presenterade citaten i Resultat och analys har ändrats till könsneutrala för att 

garantera anonymitet hos informanterna.  

5.5 Arbetsfördelning  

Vi som författare till denna studie har valt att utföra arbetet gemensamt, i den utsträckning det 

varit möjligt. Studien har varit en gemensam process till vår egen förmåga. Vi anser att den 

gemensamma processen har bidragit till att studien fått en bättre sammanhängande text, samt 

bidrar det till att tolkning och analys blir likvärdiga utifrån båda våra individuella 

uppfattningar. Således har även tolkning av empiri skett av oss båda för att hitta gemensamma 

punkter, men samtidigt belysa aspekter vi som kan ha missat. Under skrivprocessen har vi 

skrivit tillsammans på Universitetet för att diskutera och belysa nya idéer, samt över zoom 

några gånger. Stora delar av arbetet har skett individuellt för att sedan diskuteras när vi 

träffats. Samarbetet mellan oss författare har varit av positiv natur, där vi båda försökt lyfta 

upp varandra och diskutera punkter vi varit oense kring för att i största möjliga mån 

eftersträva en enhetlig studie.  

5.6 Etiska överväganden  

Denna studie förhåller sig till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. De fyra 

forskningsetiska principerna innefattar informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 

och nyttjandekrav.  

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera undersökningsdeltagare om deras 

uppgift i studien och villkoren som gäller för deltagandet (Vetenskapsrådet, 2002). Detta har 

gjorts genom ett informationsbrev med information om att deltagandet är frivilligt samt att 

informanterna har rätt att avbryta sitt medverkande när de vill. I informationsbrevet 

framkommer även kort information om studiens syfte. Informationsbrevet skickades per e-

post till alla informanter innan intervjuerna, vilket gav dem tid att läsa igenom all information. 

Informationsbrevet har även, förutom vid den intervju som skett via zoom, givits i 

pappersform under intervjutillfället. I informationsbrevet framkommer även vad syftet är med 
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studien samt att intervjun utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer då de 

uppgifter som framkommit under intervjun behandlats. 

Samtyckeskravet handlar om att forskarna ska inhämta informanternas samtycke 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att försäkra oss om samtycket har informanterna fått skriva 

under samtyckesblanketter där de bekräftar skriftligt att de vill delta i studien. Under 

intervjutillfället har vi åter informerat om att informanten har rätt att avbryta sitt medverkande 

när den vill under processen. 

Konfidentialitetskravet handlar om att informanterna ska försäkras största möjliga anonymitet 

(Vetenskapsrådet 2002). Detta har gjorts genom att avidentifiera de som deltog i studien i så 

hög utsträckning som möjligt genom att inte skriva ut namn, kön, ålder eller i vilken stad de 

arbetar utan istället har vi valt att kalla deltagarna informant 1–3. Alla citat som valts ut i 

studien är anonymiserade. Vi har tydliggjort för informanterna att vi kommer att benämna de 

som tränare i Gatans lag, detta har ansetts viktigt då det finns relativt få tränare i Gatans lag. 

Detta är något som vi tänker kan försvaga informanternas möjlighet till konfidentialitet. 

Nyttjandekravet handlar om att de insamlade uppgifterna om informanterna endast får 

användas för det aktuella forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002). Denna information 

har tilldelats informanterna genom informationsbrevet samt muntligt under intervjutillfället. 

Genom informationsbrevet har de även fått information om att efter att uppsatsen blivit 

godkänd kommer allt inspelat samt transkriberat material att raderas. 

Forskningsetiska överväganden handlar om att balansera ny kunskap med medförande risker. 

När en studie genomförs görs riskbedömningar för att minimera risken för skada, samt 

upprätthålla och nå ny kunskap (Vetenskapsrådet 2017). Denna studie söker sanningen, eller 

minst sagt ett perspektiv av sanningen, och upprätthåller sanningen studien ut genom att 

berätta studiens gång sanningsenligt.  

Svedmark (2012) menar att forskningsetik är svårt och har sällan tydliga svar. Forskning som 

behandlar människor innebär alltid etiska överväganden där tillvägagångssätt och metoder 

måste väljas med hänsyn till risk för skada hos personer som deltar i studien. 

Riskbedömningar ska alltid göras för studier som handlar om människor (ibid). Sårbarhet ska 

tas hänsyn till. För denna studie har riskbedömningar gjorts, där vi bland annat började 

processen med en tanke att intervjua och undersöka spelare i Gatans lag. Etiska överväganden 

angående tränarna har gjorts. För att skydda informanterna utgår studien från 
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Vetenskapsrådets (2017) fyra principer. Vi ansåg även att risken för skada minskade för våra 

informanter eftersom de är informanter för en grupp som undersöks, de är inte respondenter 

för gruppen. Samtidigt kan vi uppmärksamma att eftersom gruppen av tränare består av 

förhållandevis få antal tränare finns det en risk för uteslutningsmetod och risk för igenkänning 

på det sättet. På ett sätt talar de inte om känsliga personliga uppgifter om sig själva och de 

känsliga uppgifterna som nämns får ett extra skydd genom att igenkänningsfaktorn är väldigt 

låg. Med hänsyn till den etiska aspekten vill vi betona att vi inte använder namn samt att vi 

inte berättar om tränarnas bakgrund, om de exempelvis tidigare spelat i Gatans lag eller inte. 

Som tidigare nämnts valde vi att inte intervjua spelarna i Gatans lag på grund av etiska 

överväganden. Eftersom spelarna i Gatans lag befinner sig i en utsatt position då vissa är 

hemlösa, brukar droger, är kriminella eller liknande finns det etiska aspekter som behöver 

beaktas. Då tränarna beskrivit spelarna har största möjliga anonymitet för spelarna 

eftersträvats eftersom vi inte informerat spelarna om vår studie. De har inte samtyckt till att 

omtalas i vår studie därmed är det viktigt att deras anonymitet beaktas. Då informanterna 

beskriver spelarnas förändringsprocesser har stor vikt lagts vid spelarnas anonymitet. Vid de 

citat som valts har fokuset legat på att ge en generell bild av spelarnas förändringsprocesser. 

Vi har beaktat risken med igenkänning och kommit till beslutet att de delar av intervjuerna 

som det finns risk för igenkänning inte kommer att användas. De citat som presenteras i 

resultatet anser vi uppfylla konfidentialitetskravet.  

5.7 Reflektion kring studiens genomförande och tillförlitlighet 

LeCompte och Goetz (1982; se Bryman 2018) lyfter fram deras anpassade version av 

begreppen reliabilitet och validitet till den kvalitativa forskningen. Begreppen delas in i extern 

reliabilitet, intern reliabilitet, intern validitet och extern validitet. Extern reliabilitet beskrivs 

som den utsträckning i vilken en undersökning kan upprepas. Detta krav är svårt att uppnå 

eftersom det är omöjligt att frysa en social miljö och de sociala betingelser som gäller vid en 

inledande studie. Då Gatans lag är en social miljö som kan förändras under tid kan en 

upprepad studie komma fram till ett annat resultat än denna. Tränarna i Gatans lag kan bytas 

ut vilket kan göra att de nya informanterna märker av andra saker än vad informanterna i 

denna studie gjort, vilket kan förändra resultatet. Studiens externa validitet kan således inte 

garanteras eftersom resultaten kan förändras under tid. Bryman (2018) tar upp att eftersom en 

kvalitativ studie är ostrukturerad och ofta beroende av forskarens egen uppfinningsrikedom är 
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en upprepning av studien sällan möjlig. Forskaren själv är det viktigaste redskapet i en 

kvalitativ studie, att byta ut denna kan i hög grad påverka studien.  

Intern reliabilitet handlar om att forskarna som genomfört studien ska komma överens om hur 

de ska tolka det som de ser och hör (Bryman 2018). Vi har genomgående under 

tolkningsprocessen tillsammans diskuterat hur vi tolkar materialet. Därmed kan vi fastslå att 

studien har hög intern reliabilitet i det avseendet.  

Intern validitet handlar om att det ska finnas en god överenskommelse mellan forskarens 

observationer och de teoretiska idéerna som forskaren utvecklar. Hur väl underbyggda de 

teoretiska antagandena är och hur logiskt härledningen sker från teori till forskningsfrågorna. 

Det vill säga riktigheten i studien. Intern validitet innebär en överläggning kring om studien 

mäter det den faktiskt ska mäta. Är resultaten trovärdiga utifrån premisserna av det man 

mäter? (Bryman 2018; Jacobsen 2012). Frågan man ställer sig utifrån intern validitet är om de 

resultat vi kommer fram till om Gatans lag är trovärdiga eller sannolika. Tränarna har som 

tidigare nämnts ett ansvar för spelarna i form av att hjälpa och stötta spelarna. De finns 

tillhands under träningarna, VM och andra aktiviteter Gatans lag erbjuder. Utifrån dessa 

premisser anser vi att tränarnas beskrivningar av spelarnas förändringsprocesser kan ses som 

trovärdiga och sannolika. Samtidigt som vi är medvetna om att tränarna är en andrahandskälla 

till spelarna och kan inte ge en helt sanningsenlig bild av deras förändringsprocesser, det kan 

bara spelarna själva göra. Syftet med vår studie är att undersöka tränarnas beskrivning av 

spelarnas förändringsprocesser, den beskrivning de ger är utifrån deras bild och kan således 

ses som trovärdig. Det som dock kan påverka resultatet är att informanterna är tränare för 

Gatans lag och således tendera att ge en positiv bild av Gatans lag vilket gör att de negativa 

aspekterna inte kommer fram i resultatet.  

Extern validitet handlar om den utsträckning i vilken resultaten kan generaliseras till andra 

sociala miljöer och situationer. Det vill säga om resultatet är generaliserbart (Bryman 2018). 

Eftersom Gatans lag är en förening som endast finns i Göteborg och Stockholm är den externa 

validiteten svår att avgöra. Genom tidigare forskning går att avläsa att liknande resultat 

framkommit i andra likartade situationer (se Van der Veken, Lauwerier & Willems 2020). 

Malmö är idag i en uppstartningsfas av Gatans lag, att studien är generaliserbar även till detta 

lag går inte att fastslå. Olika saker kan påverka resultatet, att det är ett helt nytt lag med nya 

tränare och nya spelare kan exempelvis påverka resultatet.  
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Kvale och Brinkmann (2014) problematiserar reliabiliteten i intervjuer. Beroende på vem som 

intervjuar kommer materialet analyseras och komma fram till olika resultat. Hur vet man då 

om den kvalitativa forskningsintervjun producerar tillförlitlig kunskap? Vi kan inte veta om 

intervjupersonen kommer ge olika svar till olika intervjuare under en intervju. Reliabilitet 

handlar om generaliserbarhet. Om en studies resultat kan replikeras vid ett annat tillfälle av 

andra forskare. Vi är medvetna om att faktorer som vilka frågor som ställs under intervjun 

påverkar informanternas formulering av svaren. För att öka reliabiliteten hos oss som 

forskare, har vi båda kodat de transkriberade intervjuerna för att sedan jämföra och se 

skillnader i vad som observeras som väsentligt. Kvale och Brinkmann (ibid) menar dock att 

för stark betoning på reliabilitet i kvalitativa studier motverkar kreativiteten och variationen i 

studiens undersökningsdesign.  

5.8 Sammanfattning av metod 

Vår studie har utgått från en kvalitativ forskningsmetod med en intensiv design. Individuella 

intervjuer valdes som studiens metodval då dessa ansågs bäst för att besvara studiens 

frågeställningar. De tränare som valdes ut representerade både Stockholm och Göteborg. Tre 

av fyra tränare som kontaktades återkopplade till oss och urvalet blev således tre tränare. 

Eftersom tränarna i Gatans lag är få och har god relation till spelarna ansåg vi att tre tränare 

var tillräckligt för att besvara studiens frågeställningar. Vid analysen av datamaterialet 

använde vi oss av tematisk analys som är en metod för att identifiera teman genom att 

analysera mönster i empirin. Temana kunde kopplas till teorier som vi ansåg kunde bidra till 

analysen av resultatet. Val av teman har varit medvetna utifrån studiens frågeställningar för 

att försäkra oss om att vi kan besvara dem. Detta tillvägagångssätt kan dock ha gjort att våra 

frågeställningar har varit styrande under analysarbetet vilket kan ha medfört att vi inte 

förhållit oss helt öppna under analysen. 
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6 Resultat och analys  

Detta avsnitt kommer behandla den insamlade empirin utifrån både tidigare forskning, samt 

valt teoretiskt ramverk. Under resultat och analys kommer vi att analysera insamlad empiri 

genom Fuchs Ebaughs teori om exitprocessen, Bourdieus begrepp socialt kapital och 

habitus.  Efter det transkriberade materialet kodats, identifierades flera teman utifrån studiens 

tre frågeställningar. De tre valda teman som kommer att belysas är: verksamhetens bidrag till 

förändringsprocesser, fysiska aspekter av Gatans lag och sociala aspekter av Gatans lag. Valet 

av teman och dispositionen av teman är medvetet valda utifrån studiens tre frågeställningar 

där varje tema står för en av frågeställningarna. Tema 5.1 om verksamhetens bidrag till 

förändringsprocesser är direkt kopplat till frågeställning ett, tema 5.2 är kopplat till 

frågeställning två och tema 5.3 är kopplat till frågeställning tre. Varje tema har underrubriker 

där specifikt valda områden inom temat presenteras. Frågeställningarna kommer besvaras 

löpande under hela kapitlet, men även sammanfattas var för sig som avslut för varje tema. Vi 

kommer diskutera hur väl frågeställningarna är besvarade i kapitlet Avslutande diskussion.  

6.1 Verksamhetens bidrag till förändringsprocesser   

Samtliga informanter beskrev flera förändringsprocesser de sett hos spelarna kopplat till 

Gatans lags verksamhet. De betonade vikten av rutiner för förändringsprocessen och lyfte 

träningstider och matcher som viktiga rutiner Gatans lags verksamhet skapar för spelarna. 

Under denna rubrik kommer informanternas beskrivningar av förändringsprocesser hos 

spelare i Gatans lag att diskuteras och analyseras samt verksamhetens bidrag till 

förändringsprocesser utifrån rutiner, stabilitet och fotboll. 

6.1.1 Rutiner och stabilitet för förändring  

Informant 3 berättar om spelare som tidigare haft missbruksproblematik som under sin tid i 

Gatans lag avhållit sig från detta. 

Har man missbruk och försöker sluta (…) Jag ska träna fotboll ikväll då kan jag inte 

göra något nu, och så är man drogfri iallafall fram till den och den timmen - Informant 

3.  

Informant 3 beskriver hur spelare avstår från droger då de är med i Gatans lag. Med anledning 

av fotbollsträningen avstår spelarna från att använda droger, i alla fall fram till träningen är 

slut. Spelarnas val att avstå droger kan förstås genom fas två i Fuchs Ebaughs (1988) teori 



38 
 

som handlar om att söka och utvärdera alternativa roller. Utifrån teorin kan det ses som att 

spelarna jämför alternativa roller med sin nuvarande roll. Dessa spelare väljer träningarna 

framför andra saker kopplade till sin gamla roll. De har inte tagit beslutet att lämna den gamla 

rollen men de börjar närma sig det. Under de tiderna som träningarna är samt dagen innan, för 

att orka spela dagen efter, avhåller de sig från droger. Det informant 3 beskriver kan således 

ses som ett sätt att utforska alternativa roller. Genom att vara med i Gatans lag och då behöva 

avstå från droger under vissa tider kan detta under tid leda till att de väljer att lämna sin gamla 

roll. Fuchs Ebaugh (ibid) beskriver att personer i denna fas kan börja ta kontakt med personer 

som gjort liknande rollbyten. Att vara med i Gatans lag kan ses som ett sätt för spelarna att 

finna andra som gjort det rollbyte de själva vill göra, att bli socialt inkluderade. Enligt Fuchs 

Ebaughs (ibid) är risken om en person bemöts dåligt av omgivningen i sitt sökande efter 

alternativa roller att personen stannar kvar i sin befintliga roll längre jämfört med om den blir 

positivt bemött. Hon betonar vikten av social support för att fullfölja exitprocessen. Gatans 

lags bemötande kan enligt Fuchs Ebaughs (ibid) teori förstås som avgörande för spelarnas 

exitprocess.  

Vidare berättar informant 3 att det finns en tanke bakom träningstiderna. 

Det har blivit en trygghet att komma dit och man håller sig, nu ska jag träna ikväll. 

Och då har vi nått det vi vill nå egentligen. Istället för att vara ute och knarka så håller 

man sig. Vi har lagt träningarna till exempel på lördagar klockan 18, innan hade vi de 

klockan 15, men det är en tanke bakom det. Vi tänkte att vi skulle ha de på söndagar, 

men lördagskvällar är ju rätt så farliga. Så då la vi den [lördag] klockan 18 istället - 

Informant 3. 

Träningstiderna som Gatans lags har kan ses som bidragande till spelarnas 

förändringsprocess. Eftersom tiderna är lagda till kvällar och helg bidrar detta till att spelarna 

håller sig drogfria under tider som annars kunnat vara riskfyllda för dem. Enhetligt med 

informant 3:s resonemang tar informant 1 upp vikten av att vara fräsch inför träningar och 

matcher samt viljan att ta sig till VM. 

Man vill vara fräsch för träningar och matcher, man vill ta sig till VM. Man har det här 

drivet i att ta en plats i VM, så håller man upp, man kommer till träningarna, man 

kanske inte går ut och festar på fredag för att vi har träning på lördag. Så det blir ju lite 

avgörande, de här rutinerna – Informant 1.  
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Rutiner är något alla informanter tagit upp som viktigt. Informant 1 beskriver rutinerna som 

något avgörande för förändring. Att ha träningar och matcher menar informanterna är viktiga 

rutiner för spelarna i Gatans lag. Rutinerna som Gatans lags verksamhet skapar kan ses som 

bidragande till spelarnas förändringsprocesser. Hur informant 1 beskriver vikten av rutiner 

påminner om hur Granfield och Cloud (2001) tar upp hur stabilitet kan hjälpa personer vid 

återhämtning från missbruk och kriminella livsstilar, då i form av att bibehålla ett positivt och 

gynnande socialt kapital. Vidare tar författarna upp att flera av informanterna i deras studie 

hade stabila arbeten som hjälpte de i förändringsprocessen. På arbetet hade de tillgång till ett 

drogfritt nätverk samt att arbetet blev en tillgång i form av gemenskap och tillhörighet, vilket 

gjorde det enklare för dem att avsluta sitt bruk av droger. Gatans lags verksamhet blir en 

stabilitet i spelarnas liv, där har de en drogfri gemenskap samt en tillhörighet. Granfield och 

Clouds (2001) beskrivning om hur rutinen av arbetet bidrog till förändringsprocessen hos 

informanterna kan liknas med hur Gatans lag kan ses som bidragande till spelarnas 

förändringsprocess. Genom de rutiner som Gatans lags verksamhet har i form av träningar 

och matcher skapar detta en stabilitet i spelarnas liv. Spelarna vet att Gatans lag finns som en 

stabil rutin i deras liv och eftersom de där har en drogfri gemenskap samt en tillhörighet kan 

detta göra det lättare för dem att lämna sin socialt exkluderade roll. 

6.1.2 Ökat självförtroende genom fotboll  

Samtliga informanter beskriver hur de sett förändringar i spelarnas självförtroende. Informant 

3 beskriver hur spelarnas självförtroende växer under deras tid i Gatans lag. 

Jag ser jättestor förändring på många, de kommer in jättetrasiga och jätteblyga. De 

känner ingen, kommer ner dit ensamma men det går ganska fort, de tar för sig mer och 

mer. De växer som människor, och de känner att de får självförtroende. – Informant 3. 

Samtliga informanter beskriver hur spelarnas självförtroende växer under tiden de är med i 

Gatans lag. De beskriver även hur det ökade självförtroendet kan leda till ytterligare 

förändring såsom arbete eller att spelarna på andra sätt tar tag i sin nuvarande situation. Att 

vara duktig på fotboll beskriver informant 1 som bidragande till spelarnas självförtroende.  

Vi har spelare som varit ensamkommande, som kommit till Sverige [i ung ålder] och 

har hamnat väldigt snett. De har kommit till Gatans lag och varit duktiga på fotboll. 

(...) Vilket gör att man kan göra något som man faktiskt kan vilket ger självförtroende. 
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Så vi har en del som har gjort den resan. De har börjat döma eller [bli] tränare och med 

det självförtroendet har de sedan tagit sig vidare och fått jobb – Informant 1. 

I Van der Veken, Lauwerier & Willems (2020) studie beskriver informanterna hur 

fotbollsföreningen bidragit till att deras självförtroende vuxit. Flera av spelarna såg 

fotbollsföreningen som ett ställe att utvecklas på. Genom deras ökade självförtroende berättar 

informanterna att de har lättare att öppna upp sig samt söka hjälp när de har det svårt. På 

liknande sätt beskriver informanterna hur Gatans lags verksamhet bidragit till att spelarnas 

självförtroende ökat. Cloud & Granfield (2008) tar i sin studie upp sambandet mellan 

personliga attribut och kapaciteten att överkomma ett drogmissbruk. Detta kan liknas med hur 

personliga attribut, såsom ett starkt självförtroende, bidrar till förändring. Det går således att 

tolka Gatans lags verksamhet som bidragande faktor till spelarnas ökade självförtroende vilket 

i sin tur leder till att spelarna söker jobb eller på annat sätt förändrar sin situation. 

6.1.3 Gå vidare eller gå tillbaka  

Samtliga informanter beskriver stora förändring hos spelarna under deras tid i Gatans lag. 

Under tiden som spelarna varit aktiva i Gatans lags verksamhet berättar informanterna att de 

fått lägenhetskontrakt, bildat familj samt skaffat arbete. Informant 2 berättar om några av de 

förändringar hen har sett hos spelarna under sin tid som tränare i Gatans lag.  

De tar tag i sitt liv, skaffar ett jobb, börjar bry sig om sin hälsa och kanske slutar röka 

efter ett tag - Informant 2. 

De förändringar som informant 2 beskriver går att koppla till Fuchs Ebaughs (1988) teori. 

Spelarna kan utifrån Fuchs Ebaughs (ibid) teori antas befinna sig i fjärde fasen. De har lämnat 

sin gamla roll där de varit socialt exkluderade. I detta skede har de lämnat den gamla rollen 

och håller på att forma sin nya identitet. Förväntningar och normer från omgivningen 

associeras sannolikt fortfarande till den tidigare rollen, dessa utmaningar behöver spelarna 

fortfarande möta. Spelarna har tagit sig bort från den tidigare rollen men är fortfarande inte 

fullt ut accepterade i samhället då de fortfarande förknippas med den gamla rollen. Att vara 

med i Gatans lag kan vara ett sätt för spelarna att försöka hantera de sex områden Fuchs 

Ebaugh (ibid) tar upp som viktiga för en lyckad anpassning till att vara ett ex. Eftersom flera 

spelare i Gatans lag lämnat eller försöker att lämna samma roll som dem kan Gatans lag bli ett 

sätt för spelarna att hantera relationen till andra personer som fortfarande tillhör den tidigare 

sociala rollen likväl de som lämnat den. Fuchs Ebaughs (ibid) beskriver svårigheter i att skapa 
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sig en ny identitet efter att lämnat en roll då de måste integrera deras förflutna rollidentitet i 

deras nya identitet. Hon menar att detta krävs för att bli en hel person. Att vara med i Gatans 

lag kan ses som försök att göra detta.  

Likt informant 2 berättar informant 3 att flera av spelarna genomgått förändringar under deras 

tid i Gatans lags verksamhet: 

En del går ju vidare och får stabiliteten, skaffar jobb och går vidare i livet. Och det är 

väl lite så det ska vara - Informant 3. 

Informant 3 beskriver hur spelare slutat spela i Gatans lag då de skaffat jobb och gått vidare i 

livet. Till skillnad från informant 2 beskriver informant 3 spelare som har valt att inte längre 

spela i Gatans lag. Fuchs Ebaughs (1988) teori går därför att applicera på ett annat sätt i detta 

fall. Enligt informant 3:s beskrivning kan spelarna tolkas befinna sig, i samråd med informant 

2:s beskrivning, i fjärde fasen i exitprocessen. De har lämnat sin gamla roll och försöker nu 

integrera sin gamla roll in i sin nya identitet. Det går även att tolka informant 3:s beskrivning 

som att spelarna har gått igenom hela exitprocessen och har nu funnit ett sätt att influera den 

tidigare rollen i sin nya identitet. Beslutet att lämna Gatans lag kan tyda på att spelarna har 

integrerat sin gamla roll i sin nya identitet, de har lärt sig hantera de sex områden Fuchs 

Ebaugh (ibid) menar krävs för en lyckad anpassning till att vara ett ex. Spelarna som valt att 

sluta spela i Gatans lag och gått vidare med sitt liv kan således tänkas ha hittat ett sätt att 

anpassa sig till sin gamla roll. Förväntningar, normer och ens identitet associeras inte längre 

främst till ens tidigare roll.  

Informant 2 belyser det faktum att det även finns spelare som slutat spela i Gatans lag för att 

de gått tillbaka till sina gamla liv. 

Det blir att vissa faller tillbaka, när de är klara med sina behandlingar så kanske de går 

tillbaka till det gamla livet. Det är ju väldigt många av alla som missbrukar som går 

tillbaka, det är ju inte så många som håller sig drogfria. Så är det bara – Informant 2. 

Fas 1 i Fuchs Ebaughs (1988) teori handlar om tvivel. Att personen börjar känna tvivel kring 

sin roll och börjar ifrågasätta saker som tidigare accepterats. Utifrån det informant 2 berättar 

kan tolkningen göras att vissa spelare aldrig går vidare från första steget i exitprocessen. Flera 

spelare som under tiden de varit med i Gatans lags verksamhet genomgått en behandling faller 

tillbaka då den avslutas. Det kan antas att dessa spelare känt tvivel kring sin roll eftersom de 
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annars inte hade valt att genomgå en behandling eller att spela i Gatans lag. Under tiden för 

behandlingen har de spelat i Gatans lag men vid behandlingens slut har de valt att gå tillbaka 

till det gamla livet och sluta spela. Enligt teorin kan de antas befinna sig i första fasen, de har 

börjat tvivla och ifrågasätta sin roll men går inte vidare i exitprocessen. Det går även att 

koppla detta till den andra fasen i Fuchs Ebaughs (ibid) teori. Att spelarna utvärderar en ny 

roll och jämför denna med sin nuvarande roll och därmed väljer att inte lämna den nuvarande 

rollen utan att stanna i den.  

6.1.4 Koppling till frågeställning 1 

Frågeställning 1 handlar om hur tränarna beskriver att Gatans lags verksamhet bidrar till 

förändringsprocesser. Det vi kan avläsa kopplat till frågeställningen är att samtliga 

informanter uppmärksammade vikten av de rutiner som Gatans lags verksamhet skapar och 

att de bidrar till förändringsprocesser hos spelarna. Informant 1 och 3 berättar om hur 

träningarna och matcherna bidrar till att spelarna håller sig drogfria under de tiderna. 

Informant 3 berättar att tiderna är anpassade för att motverka att spelarna återgår till gamla 

vanor utan istället avhåller sig från droger för att hålla sig fräscha till träningar och matcher. 

Både informant 1 och 3 berättar att spelare avhåller sig från droger inför träningar och 

matcher. Således beskriver tränarna att Gatans lags verksamhet bidrar till 

förändringsprocesser hos spelarna genom de rutiner de skapar i form av träningstider och 

matcher.  

Informant 1 beskriver hur skicklighet i fotboll ökar spelarnas självförtroende, det ökade 

självförtroendet gör att spelarna söker jobb eller på annat sätt skapar förändring i deras liv. 

Gatans lags verksamhet kan antas bidra till spelarnas förändringsprocess genom att 

verksamheten är inriktad på fotboll. Samtliga informanter har även beskrivit stora 

förändringar hos spelarna medan de spelat i Gatans lag. Informanterna går inte närmare in på 

vilket sätt Gatans lag varit bidragande i dessa förändringsprocesser, utan beskriver det endast 

som förändringar de sett. Trots att det inte går att härleda detta fullt ut till Gatans lags går det 

att fastslå att dessa förändringsprocesser skedde parallellt med spelarnas tid i Gatans lag. Vi 

kommer vidare i detta kapitel att analysera på vilket sätt Gatans lag kan ha bidragit till de 

förändringsprocesser som informanterna beskrivit.  
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6.2 Fysiska aspekter av Gatans lag 

Gatans lag använder fotboll som fysisk aktivitet. Informanterna belyser olika aspekter av 

fysisk aktivitet, både för hälsan och hur det bidrar till annan förändring fysiskt och psykiskt. 

Under denna rubrik kommer fysiska aspekten av förändring diskuteras och analyseras.  

6.2.1 Fysisk aktivitet för förändring 

Informanterna tillfrågades hur de upplever att fysisk aktivitet påverkar förändring och vikten 

kring fysisk träning.  

Jag tror väldigt mycket på aktivitet och hälsa. Genom att aktivera sig och idrotta så 

ökar den hälsan och välbefinnande, man mår ju bättre. Kan bara hänvisa till forskning, 

finns ju hur mycket som helst om det. Jag tror mycket på träning för att ta sig ur ett 

dåligt mående, oavsett om det är psykisk ohälsa eller om det är missbruk eller vad som 

helst så tror jag på rörelse i olika former. Då är ju fotboll ett alternativ. Det tror jag är 

en stor bra pusselbit i det hela - Informant 1.  

Informant 1 menar att träning bidrar till att man mår bättre. Rörelse i form av fysisk träning 

bidrar till att lämna missbruk och bli kvitt psykisk ohälsa. Hen menar dock inte att det är den 

enda och viktigaste faktorn för förändring av livssituation. Hen tycker att det är viktigt att 

poängtera vad fysisk aktivitet bidrar till, utan att utesluta andra faktorer för förändring. Gatans 

lag är uppbyggt för att spelas som en lagsport. Det är en gemensam sport som handlar om att 

alla som spelar i Gatans lag är jämlikar och söker liknande mål. Gatans lag handlar inte bara 

om att bli drogfri. Det handlar inte bara om att lämna en kriminell livsstil. Utan att de som 

vänder sig till föreningen söker förändring, vilket även innefattar fysiska och psykiska 

aspekter av förändring. Fuchs Ebaughs (1988) beskriver exitprocessen som en frigörelse från 

en roll som varit betydande för ens identitet till skapandet av en ny identitet i en ny roll. 

Genom att söka sig till Gatans lag kan detta ses som ett steg i exitprocessen att frigöra sig från 

sin roll och söka förändring, söka en ny roll.  

Citatet nedan av informant 2 nämner självkänsla snarlikt under 6.1.2. som handlar om 

självförtroende genom fotboll. Fokus ligger här på den fysiska aspekten av 

förändringsprocessen.  

När man har varit på några träningar och man känner att man mår bättre, man har 

bättre självkänsla, man vågar ta för sig.... då kanske det är lättare att gå och söka ett 

jobb eller ta tag i sin situation liksom - Informant 2.  
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Både informant 1 och 2 belyser det faktum att fysisk aktivitet är viktigt för förändring, dock 

visar informant 1 på starkare övertygelse kring vikten av fysisk aktivitet. Hoff, Mattsson och 

Nilsson Ranta (2016) visar på förbättrad psykisk och fysisk hälsa av att aktivera sig genom 

träning. I likhet med ovanstående citat visar författarna främst att fysisk aktivitet var ett 

positivt inslag i vardagen som ett värdefullt avbrott. Att bo på behandlingshem eller 

stödboende innebär ofta att man befinner sig med personer som ofta mår dåligt. Deltagande i 

Gatans lag kan då underlätta och utveckla personens självkänsla och stötta i att hitta tillbaka 

till samhället. Hoff, Mattsson och Nilsson Ranta (ibid) belyser även att fysisk aktivitet bidrar 

till lust och glädje, precis som informant 2 visar på, kan Gatans lag bidra till att man söker 

arbete, letar lägenhet eller ren motivation att förbättra sin livssituation.  

6.2.2 Hälsa  

Gatans lag har som målsättning att skapa motivation och kraft att förändra sin livssituation. 

Fysisk aktivitet är en av de faktorerna för att skapa motivation och få personerna att förbättra 

sin livssituation. Informanterna tillfrågades hur fysisk aktivitet påverkar hälsan och hur det 

bidrar till förändringsprocesser.  

Ah men jag tror liksom mår man bra fysiskt så mår man bra psykiskt - Informant 3.  

Det är viktigt för alla människor att röra på sig och det gör ju mycket med det 

psykiska. Ofta mår man ju väldigt dåligt när man slutar med droger och sådana saker, 

även psykiskt. Och då är det väldigt viktigt och också det här med endorfiner och sånt, 

man blir gladare. Och sen att de kanske tar tag i det här med att äta nyttigt och sluta 

röka och sådant. Man har ju levt väldigt ohälsosamt i det livet där ute så det är ju 

jätteviktigt att de får den biten också - Informant 2.  

Von Greiff och Skogens (2011) diskuterar i sin studie att många av studiedeltagarna har 

upplevt bättre fysisk hälsa efter ett avslutat drogmissbruk. Likt informant 1 och 2 går det att 

anta att personer med missbruksproblematik gynnas av fysisk aktivitet och därmed en bättre 

fysisk hälsa. I samband med Van der Veken, Lauwerier & Willems (2020) studie diskuteras 

fysisk hälsa som viktigt för motivation och förbättrad livssituation. Informant 2 berättar att 

fysisk aktivitet uppmanar socialt exkluderade personer att sluta röka till exempel. Lever man i 

ett missbruk lever man ofta väldigt ohälsosamt, enligt informant 2. Därmed är fysisk träning 

ett tydligt exempel på bidrag till förändringsprocesser. Utöver detta menar även samtliga 

tränare att de försöker stötta och bidra till allas fysiska hälsa för att de ska må bättre, men 

samtidigt inte utesluta det fundamentala i Gatans lag som handlar om att alla ska kunna träna. 



45 
 

Således kan man inte göra för svåra eller tuffa träningar. Den beskrivning informant 2 ger av 

endorfiner i samband med fysisk aktivitet samt att spelare börjar leva mer hälsosamt går att 

koppla till andra fasen i Fuchs Ebaughs (1988) teori. I andra fasen har personen ofta börjat 

känna missnöje över sin nuvarande roll och börjar avsiktligt att söka efter nya roller. Den 

fysiska träningen ger spelarna glädje och de börjar äta nyttigt eller sluta röka vilket kan ses 

som att de söker en ny roll. Utifrån teorin kan detta förstås som att spelarna börjat känna 

missnöje över sitt ohälsosamma liv och i denna fas börjar se fördelar med en ny roll och 

börjar därmed handla mer hälsosamt.  

Du mår bättre, du orkar ta tag i saker, asså ett nytt intresse. Vi har folk som hatar 

fotboll har de sagt, (...) eller typ skulle aldrig vilja spela fotboll som typ älskar det idag 

- Informant 2.  

Informant 2 betonar att många har sett förändring i sin förmåga att spela fotboll och synen på 

fotboll, vilket kan antas vara av vikt för att se förändring i annat än exempelvis missbruk. 

Tränarna menar att de som kommer till Gatans lag främst kommer dit för att hitta tillhörighet 

och en gemenskap. De fysiska förändringarna kommer som en fördel med att vara delaktig i 

träningar och matcher. Fotbollen och träningen är som samtliga tränare har nämnt ett sätt att 

få personer att komma till föreningen, alltså inte främst för att bli bättre i fotboll.  

6.2.3 Fotboll som aktivitet 

Fotboll är en universell sport som spelas över hela världen. Valet att använda fotboll för att få 

personer att komma till föreningen har varit ett medvetet val. Vi frågade varför föreningen 

Gatans lag fokuserade på fotboll.  

Sen om vi hade spelat handboll eller fotboll eller basket, det hade inte spelat så stor 

roll. Sen är fotbollen en sport som många känner till, därmed är den enklast. Det hade 

egentligen kunnat vara vilken sport som helst. Det är ju laget, gemenskapen, 

tillhörigheten, det är den som är vår styrka - Informant 1.  

Informant 1 påpekar att det egentligen inte spelar någon roll vilken typ av sport Gatans lag 

fokuserar på, utan det har främst varit möjligheterna till bidrag och stöd från utomstående 

organisationer och hur man får personer att komma till träningarna. Van der Veken, 

Lauwerier & Willems (2020) har undersökt fotbollsförening i Belgien. Deras studie liknar 

Gatans lag i form av att fotboll är valt utifrån kulturella, organisatoriska och sociala faktorer. 

Fotboll har varit det lämpligaste valet utifrån att hitta samhörighet, samt aktivera genom 
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fysisk aktivitet. Kopplat till social kapital, finns det även kulturellt, ekonomiskt och 

symboliskt kapital som går att anpassa på Gatans lag. Socialt kapital i form av ett 

överbryggande socialt kapital där en stor majoritet av människor kan inkluderas i nätverket. 

Det möjliggör uppsamling för alla olika kulturer, etniciteter och andra faktorer, vidare 

utesluter det inga specifika grupper av människor utan målet är att nå ut till alla.  

Vi använder fotbollen som ja… verktyg eller hur man ska uttrycka det. Egentligen är 

det väl så att fotbollen är enkel, många känner till fotboll eftersom vi har väldigt 

många människor från olika kulturer. Olika åldrar. De flesta känner till fotbollen och 

språket i fotboll så det är ett lätt verktyg att använda - Informant 1.  

Informant 1 belyser fotbollens centrala roll som universellt verktyg. Informant 3 menar att 

“fotbollen är bara dragplåstret”. Båda informanter har liknande uppfattning om fotbollen som 

“verktyg” för att locka socialt exkluderade personer till Gatans lag. Fotboll är valt utifrån att 

det är enkelt för personer att förstå eftersom det är väl etablerat runt om i världen, därmed 

enklare att inkludera även personer från olika kulturer, etniciteter, ålder eller kön. Fotboll och 

fysisk aktivitet hänger samman i former av social inkludering och ett enkelt “språk” eller 

verktyg. Att tillägga är även hur fotboll möjliggör ökat socialt kapital för deltagarna. Som 

Putnam (2006; se Giddens & Sutton 2014) beskriver överbryggande socialt kapital utgör 

fotboll som lagsport en god möjlighet att inkludera människor från alla möjliga sorters sociala 

kategorier. Gatans lag är motsatsen till vad Punam (ibid) kallar sammanbindande socialt 

kapital, där gruppen och gemenskapen anses vara inåtvänd och exkluderande.  

6.2.4 Koppling till frågeställning 2 

Frågeställning två riktar sig mot den fysiska aspekten av Gatans lag. Det vi kan avläsa kopplat 

till frågeställningen är att samtliga informanter uppmärksammade betydelsen. Dock uppfattar 

vi att informant 3 har starkare övertygelse kring den fysiska aspekten av Gatans lag, jämfört 

med informant 1 och 2. Samtidigt kan vi avläsa att fotbollen som aktivitet används som ett 

verktyg eller sätt att få människor att komma till föreningen. Även hälsan uppmärksammades 

av samtliga där exempelvis informant 3 menar om man mår bra fysiskt, mår man bra psykiskt. 

Informant 2 betonar också vikten av förändring genom fysisk aktivitet genom att man ser 

skillnad både fysiskt och själva måendet. Sammanfattningsvis kan vi fastställa att fysisk 

aktivitet från Gatans lag är viktigt för förändring, men inte avgörande för 

förändringsprocesser. Deras arbete med socialt exkluderade personer handlar till största delen 

av att hitta en gemenskap, framför utveckling inom fotboll och fysisk aktivitet.  
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6.3 Sociala aspekter av Gatans lag  

Samtliga informanter betonade den sociala aspekten i Gatans lag. De ansåg det sociala som 

fundamentalt för verksamheten. Informanterna behandlade lagets sociala bidrag i begrepp av 

gemenskap, sammanhang, tillhörighet, likasinnade och laget som kollektiv.  

6.3.1 Sociala nätverk för förändring 

Den drogfria gemenskapen, vid missbruk, är enligt samtliga informanter centralt för att känna 

tillhörighet och känna en gemenskap. Det är personer med liknande mål. Vissa vill bli 

drogfria, vissa vill lämna en kriminell livsstil och andra vill hitta vänner. Oberoende varför 

man kommer till Gatans lag ska alla känna att de kan vara sig själva.  

Men jag tycker just det som Gatans lag gör, att vi har en drogfri gemenskap. Att man 

kan komma hit och känna att man kan vara sig själv liksom, alla andra har liknande 

bakgrund och att man då asså, eller jag känner så att det finns ingen annanstans där jag 

kan komma som till Gatans lag där jag verkligen kan vara mig själv. (...) Jag tror den 

gemenskapen är väldigt viktig för att man blir ju väldigt ensam när man bryter med 

sina gamla vänner, eller slutar knarka och så här. Då behöver man nya vänner som vill 

samma sak liksom men som ändå inte dömer en - Informant 2.  

Informant 2 belyser vikten av att vara del av en drogfri gemenskap för att lämna ett missbruk. 

Hen menar att det är viktigt att hitta ett sammanhang där man kan vara sig själv och samtidigt 

vara nära likasinnade personer. Precis som Trulsson och Hedin (2014) resonemang behandlas 

det drogfria sammanhanget för att lämna ett missbruk som viktigt. För att lämna ett missbruk 

behövs ett socialt nätverk som stöttar, men framför allt ett drogfritt nätverk. Bathish m.fl. 

(2017) behandlar vikten av ett socialt nätverk för förändring. För att initiera 

förändringsprocesser och att lämna en socialt exkluderad roll behöver det finnas drogfria, vid 

missbruk, sociala nätverk. Best m.fl. (2008), Bathish m.fl (2017), Trulsson och Hedin (2004) 

är överens kring vikten av ett drogfritt sammanhang, likt informant 2 som menar att det inte 

räcker med ett socialt nätverk. Nätverket måste vara drogfritt för att kunna lämna ett 

missbruk, eftersom hen menar att det är otroligt svårt att tillhöra ett drogfritt nätverk och ett 

nätverk fullt av droger samtidigt.  

(...) det är väldigt svårt att umgås med folk som knarkar när man vill sluta. Det brukar 

ju aldrig hålla, visst det kan kanske funka några gånger men man mår ju väldigt dåligt 

då också - Informant 2.  
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Informant 2 problematiserar vägen ut ur destruktiva sociala nätverk. Bourdieu (1986) talar om 

habitus och olika sociala rum. Om man applicerar habitus på informant 2:s berättelse om 

drogfria nätverk, kan man se den drogfria gemenskapen som ett typ av rum som är fullt av en 

viss typ av livsstilar. Hur man uppfattar den sociala verkligheten och dess värdegrund baseras 

på människors olika habitus. Den drogfria gemenskapen i Gatans lag blir därmed ett sätt att 

forma och strukturera upp individens världsbild och livsstil. Precis som Proust (1914–1922; 

se Bourdieu 1986) menar: man ska kunna känna igen människors habitus baserat på hennes 

“handstil” (habitus). Människors handstil definieras och skapas av deras sociala rum. Gatans 

lag tar rollen som ett drogfritt nätverk som därmed formar och strukturerar spelarnas livsstil 

och sociala rum. Som ett resultat av spelarnas nya habitus skapas även annorlunda värdegrund 

från tidigare tillhörighet.  

Vid frågan om vad som är viktigast med Gatans lag betonar både informant 1 och 3 

gemenskap och tillhörighet.  

Jag tror det är gemenskapen helt enkelt. Delaktigheten, man är i något, det är Gatans 

lag. Ingen är mer än någon annan - Informant 3.  

Det jag skulle kunna säga är det största, det vi jobbar mest med, är ju den här 

laggemenskapen. Att man har en tillhörighet och att man har den där kraften att vara 

ett lag. Det är den som är så unik och den som är så fantastisk - Informant 1.  

Stor vikt läggs vid gemenskap, som enligt informanterna är viktigare än den fysiska aspekten 

av Gatans lag. Informant 1 uppmärksammar även aspekten av att det är ett lag man spelar i. 

Man spelar tillsammans, man umgås tillsammans, som ett lag. En gemenskap, känna 

tillhörighet och ett sammanhang som man trivs i. Gatans lag förklarades även ofta som en 

familj av informanterna, som ett andra hem. Intressant att uppmärksamma är vad informant 3 

beskriver: “Ingen är mer än någon annan”. Just detta är fundamentalt för Gatans lag 

värdegrund där samtliga spelare och andra delaktiga i föreningen är jämlikar. Tränarna 

förmedlar denna syn på människan för de som är med i Gatans lag. Som informant 2 

påpekade ovan, är målet att alla ska kunna vara sig själva.  

6.3.2 Motverka ensamhet och isolering  

Förändring av sin livssituation innebär ofta att man måste lämna vissa aspekter av sitt liv 

bakom sig. Således kan man uppleva ensamhet och själv i sin väg ut. Då ska Gatans lag finnas 

där för att bibehålla spelarnas kamp mot ensamhet och isolering. 
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Man blir väldigt ensam när man slutar knarka. Och känner man då ingen annan som är 

drogfri eller asså där är det ju väldigt lätt att gå tillbaka till sina gamla vänner liksom 

för det livet kan man ju, och det snacket och de hittar man väldigt fort så då är det 

viktigt att man har någonting att gå till - Informant 2.  

Som informant 2 beskriver är det lätt att ta ett steg tillbaka i sin tidigare roll för att det är den 

sociala roll, livsstilen man har levt i under sitt liv och den man varit etablerad som under en 

lång tid. Under denna process är det viktigt att hitta faktorer i sitt liv som Gatans lag. 

Ensamhet och isolering är riskfaktorer som gör att man vill hitta den gemenskapen igen, 

därmed ska sociala nätverk och sociala sammanhang stötta denna process. I ensamhet och 

isolering är individens sociala kapital avgörande för att behålla en positiv förändringsprocess. 

Gatans lag bistår med en gemenskap och sammanhang som förebygger riskerna med 

ensamhet och isolering i exitprocesser. Gatans lag kan ses som vad Fuchs Ebaugh (1988) 

beskriver som en bro till den nya rollen. Personer som skapat en bro till den nya rollen innan 

de tagit det faktiska beslutet att lämna den gamla rollen har enklare att komma ut ur vakuum 

tillståndet och skapa en ny identitet jämfört med personer som inte skapat sådana broar 

(ibid).   

Det är en värld i världen kan man säga och att bryta med den är svårt. Man känner 

bara sådant folk och man behöver söka sig till något nytt... det tror jag på - Informant 

3.  

Informant 3 beskriver, på likartat sätt som informant 2, att lämna sin tidigare roll är svårt. Att 

lämna ett tidigare liv bakom sig kan kopplas till Fuchs Ebaughs (1988) teori om att lämna en 

roll och bli ett “ex”. Hon beskriver den processen som svår och det tar tid. Man har tidigare 

levt i en social roll som man vet, det är ens livsstil och nu ska man ändra sitt liv och sociala 

roll. Fuchs Ebaugh (ibid) menar att man måste integrera sitt förflutna i sin nuvarande identitet 

för att få en lyckad exitprocess. Fas två i Fuchs Ebaughs (ibid) rollteori belyser de problem 

som framkommer vid att lämna en roll och hitta en ny. Många gånger blir man stigmatiserad, 

hon exemplifierar genom före detta katoliker och mödrar utan omvårdnad över sina barn 

(ibid). Handlar det om socialt exkluderade personer i missbruk, kriminalitet, hemlöshet eller 

psykisk ohälsa är det en tidigare roll som för med sig stigmatiserade faktorer. Stöd i denna 

process handlar delvis om ett positivt socialt nätverk.  

Gatans lag fyller liksom den här ensamheten - Informant 3.  
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Den ensamhet som informant 2 och 3 beskriver är ofta ett tecken på avsaknad av socialt 

kapital. Socialt kapital i form av gemenskap, grupptillhörighet och sociala nätverk. Bourdieu 

(1986) menar att de sociala nätverkens fundament konstitueras av ömsesidig gemenskap och 

erkännande. Saknar man familj eller andra sociala nätverk, finns Gatans lag där som bidrar 

med socialt kapital för spelarna. Gatans lag motverkar således isolering, en faktor som kan 

resultera i en misslyckad exitprocess.  

Vi finns alltid här liksom, vi är alltid här. Det spelar ingen roll vad det är för väder 

eller om det är julafton. Vi kör ändå liksom året runt. Man kan alltid ringa och prata 

med oss - Informant 2.  

Informant 2 förklarar i ovanstående citat att Gatans lag finns där för alla som behöver det. 

Känner man sig ensam på julafton finns det alltid möjlighet att ringa och prata. Informanterna 

förklarar att Gatans lag bidrar med en närhet och sätt att motverka isolering genom att komma 

och spela fotboll med andra i samma sits. För att lämna ett missbruk förklarar Granfield och 

Cloud (2001) att socialt nätverk i form av vänner och familj visat sig vara högst avgörande för 

vägen ut. Informanterna förklarar även att många av spelarna ofta har brutit med sina familjer 

och vänner, antingen medvetet eller som ett resultat av sin livsstil. Har man varit kriminell 

eller har missbruksproblem och har viljan att lämna det livet finns det sällan möjlighet att hitta 

sammanhang där man kan starta om på nytt. Best m.fl. (2008) exemplifierar lyckade 

förändringsprocesser genom vikten av drogfria sammanhang.  

Precis som informant 2 beskriver informant 1 vikten av att Gatans lag finns där och ger 

spelarna en tillhörighet: 

Man får en ny tillhörighet. Man kan ha halkat in på något som man egentligen inte vill 

vara i men det är ändå svårt att ta sig ut. Man har inte så många andra vänner, man har 

ingen familj i landet kanske. Alla människor behöver någon tillhörighet. Så länge man 

inte har något alternativ så är det klart att många hamnar i dessa destruktiva 

umgängen. Så vi ger de ett alternativ att kunna komma någonstans. Människor som 

vill annat också, som vill spela fotboll och ha roligt. Att få växa och utvecklas i en 

trygg miljö - Informant 1.  

Informant 1 beskriver vikten av att ha någonstans att gå till och att känna tillhörighet för att 

välja att lämna sitt tidigare liv. Gatans lag blir ett ställe att gå till, som finns där och som ger 

spelarna en känsla av tillhörighet. Enligt Fuchs Ebaughs (1988) teori kan Gatans lag ses som 
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bidragande till tredje fasen i exitprocessen hos spelarna. Spelarna har utvärderat olika roller 

och jämfört med sin nuvarande roll och har nu valt att lämna den gamla rollen. Utifrån att 

avsluta ett missbruk eller kriminalitet erbjuder Gatans lag ett annat sammanhang. Att vara 

med i Gatans lag kan således ses som ett sätt att utvärdera en alternativ roll. Den känsla av 

tillhörighet som Gatans lag skapar kan således ses som bidragande till spelarnas 

förändringsprocess. Utan tillhörigheten som Gatans lag bidrar med vore risken hög att dessa 

spelare inte hade lämnat sina gamla liv, sina gamla roller, men genom att Gatans lag ger 

spelarna en känsla av att tillhöra något väljer spelarna att ta beslutet att lämna den gamla 

rollen. Således kan Gatans lag sägas bidra till förändringsprocessen hos spelarna.  

6.3.3 Sociala faktorer för förändring 

Förändring av livssituation kan vara en svår och lång väg att ta sig igenom. Samtliga 

informanter är dock överens om att Gatans lag ofta bidrar med det många i en socialt 

exkluderad position saknar. Den sociala gemenskapen. Vid tillfrågan om hur central den 

sociala aspekten av Gatans lag är, svarade informant 3:  

Jag tror den är A och O. Det är det viktigaste av allting, att alla kan ha den 

gemenskapen i fotbollen. Fotbollen är ju bara dragplåstret egentligen utan det är ju så 

mycket mer vi vill, just att man kan träffas som sagt. Man får ett socialt sammanhang 

helt enkelt - Informant 3.  

Gemenskapen är det viktigaste i Gatans lag. Fotbollen och fysisk aktivitet hamnar i skuggan 

av styrkan i den samhörighet och gemenskap som Gatans lag propagerar för. Det kan kopplas 

till ett ökat socialt kapital, specifikt överbryggande socialt kapital. Genom att bryta den 

sociala stigmatiseringen och andra kategoriseringar som påverkar individen negativt, 

inkluderar Gatans lag behövande individer för ökat socialt kapital. Som flera av studierna 

visar under kapitlet Kunskapsöversikt, kan ett förbättrat socialt kapital i form av sociala 

nätverk, gemenskap och sammanhang kan den sociala aspekten av Gatans lag vara avgörande 

för att få en lyckad exitprocess och vägen ut ur en exkluderad position i samhället.  

Informant 3 ger ett exempel på hur sammanhållningen i Gatans lag bidrog till en spelares 

förändringsprocess. Informant 3 berättar att spelaren hade tagit sig ur ett missbruk efter att ha 

bott på ett stödboende, skaffat sig en lägenhet men att hen kände sig ensam. Personen fick då 

tipset om att börja spela i Gatans lag: 
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Det har blivit en boost för personen. Det är det bästa hen har gjort enligt hen. Hen bara 

längtar efter att träna och få komma ner där i den sammanhållningen. Nu tänker hen 

inte alls på droger, som hen gjorde ett tag när det började bli ensamt och frågade sig 

om det är så här det ska vara? Är det värt det här? Det blev en slags sorg att lämna det 

livet med på något sätt - Informant 3. 

Den beskrivning informant 3 gör går att koppla till den tredje fasen i Fuchs Ebaugh (1988) 

teori om exitprocessen. Spelaren beslutade sig för att lämna den gamla rollen. Att flytta till ett 

stödboende kan ses som ett yttre uttryck på att personen bestämt sig för att lämna sin gamla 

roll, eftersom alla placeringar av samma sort oftast går genom SoL som härleds ur frivillighet. 

Hen skaffade lägenhet och slutade bruka droger. Trots detta var det svårt att lämna den gamla 

rollen. Ensamheten gjorde att hen tänkte mycket på droger och det blev en sorg att lämna den 

roll hen haft. Genom att börja i Gatans lag kunde hen lämna den gamla rollen och börja 

anpassa sig till den nya. Gatans lag kan ses som bidragande till att spelaren går in i fjärde 

fasen enligt Fuchs Ebaughs (1988) teori. Spelaren börjar hantera de sex olika områden 

personer som lämnat en roll behöver möta när de börjar skapa en ny identitet som ett ex.  

Informant 1 uppmärksammar att Gatans lag har varit högst avgörande för just den 

gemenskapen som samtliga informanter betonade.  

Alla de här små stegen, dels man får ett umgänge, man får en tillhörighet, man betyder 

någonting. (...) Flera av våra spelare har upplevt att: "Ni är ju min familj" och "Jag 

kommer aldrig lämna Gatans lag” - Informant 1.  

Som informant 1 nämner är Gatans lag en “familj” för vissa och således kommer de “aldrig 

lämna”. Spelarna har hittat en ny gemenskap och en stabilitet i sin vardag. Granfield och 

Cloud (2001) anser socialt kapital som avgörande för återhämtning och vägen ur en socialt 

exkluderad position i samhället. Samtliga av studiens respondenter (ibid) hittade tillbaka till 

någon typ av gemenskap, exempelvis religion, jobb eller skola vilket ska ha lett till ökat 

socialt kapital och därmed lättare med att lämna sitt missbruk.  

6.3.4 Koppling till frågeställning 3 

Frågeställning tre riktar sig mot den sociala aspekten av Gatans lag. Det vi kan avläsa av 

presenterad analys är att gemenskap, sammanhang och tillhörighet anses avgörande för 

förändringsprocesser. Dels att vara en del av ett drogfritt sammanhang i form av Gatans lag 

där alla siktar mot liknande mål och delvis att faktiskt vara en del av ett socialt nätverk som i 
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många fall varit frånvarande i en socialt exkluderad position i samhället. Detta tema anses 

vara mest rik på material då samtliga informanter lade stor vikt vid den sociala aspekten av 

Gatans lag för förändringsprocesser. Vi uppfattade inte några markanta skillnader i hur 

mycket våra informanter uppmärksammade den sociala aspekten, utan det var ett tema som 

genomsyrade samtliga tränares uppfattningar om spelarnas förändringsprocesser.  

Informant 3 anser att gemenskapen och det sociala var “A och O”. Informant 1 nämnde att för 

flera var Gatans lag en “familj”. Informant 2 betonade vikten av möjligheten att vara sig själv 

och möjligheten att tillhöra en gemenskap. Sammanfattningsvis kan vi fastställa att samtliga 

informanter ansåg den sociala aspekten av Gatans lag som central för förändringsprocesser. 

Jämfört med den fysiska aspekten av Gatans lag är den sociala aspekten den mest väsentliga 

delen av föreningen.  
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7 Avslutande diskussion 

I detta kapitel kommer vi diskutera studiens resultat, först genom en kort 

sammanfattning av hur väl vi kunnat besvara studiens frågeställningar och därefter 

resultatet i stort. Vi kommer även att diskutera resultatet utifrån tidigare forskning och 

jämföra våra resultat med deras. Sist kommer vi att presentera förslag på vidare 

forskning.  

7.1 Sammanfattning  

Utifrån den första frågeställningen som handlar om hur Gatans lags verksamhet bidrar till 

förändringsprocesser hos spelarna framkom att rutiner och den stabilitet som Gatans lags 

verksamhet medför ansågs vara en bidragande faktor till spelarnas förändringsprocesser. Von 

Greiff och Skogens (2011) lyfter i sin studie att flera av informanterna angav skapandet av 

rutiner som en viktig del i att det fortsätter går bra för dem. Liknande resultat gav vår studie 

då alla informanter betonade vikten av rutiner för förändring samt gav exempel på hur rutiner 

bidragit till spelarnas förändringsprocesser. Även ökat självförtroende var en gemensam 

aspekt som informanterna lyfte fram. Det ökade självförtroendet kopplar informant 1 till 

spelarnas skicklighet i fotboll. Det ökade självförtroende går således att koppla till att Gatans 

lag är en verksamhet som spelar just fotboll.  

Studiens första frågeställning var: hur beskriver tränarna att Gatans lags verksamhet bidrar till 

förändringsprocesser hos spelarna? Utifrån studiens första frågeställning framkom att rutiner 

och den stabilitet som Gatans lags verksamhet medför ansågs vara en bidragande faktor till 

spelarnas förändringsprocesser. Von Greiff och Skogens (2011) lyfter i sin studie att flera av 

informanterna angav skapandet av rutiner som en viktig del i att det fortsätter går bra för dem. 

Liknande resultat gav vår studie då alla informanter betonade vikten av rutiner för förändring 

samt gav exempel på hur rutiner bidragit till spelarnas förändringsprocesser. Även ökat 

självförtroende var en gemensam aspekt som informanterna lyfte fram. Det ökade 

självförtroendet kopplar informant 1 till spelarnas skicklighet i fotboll. Det ökade 

självförtroende går således att koppla till att Gatans lag är en verksamhet som spelar just 

fotboll.  
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Studiens andra frågeställning var: hur beskriver tränarna att fysisk aktivitet genom Gatans lag 

bidrar till förändringsprocesser hos spelarna? Utifrån andra frågeställningen som berör den 

fysiska aspekten av Gatans lag framkom det att fotboll används som ett verktyg för att få 

människor till Gatans lag. Resultatet visade att den fysiska aspekten ansågs viktig för 

förändring, men inte avgörande för förändringsprocessen hos spelarna. I den tidigare 

forskningen har olika resultat framkommit angående hur avgörande fysisk aktivitet är för 

förändring. Von Grieff och Skogens (2011) kom i sin studie fram till att flera informanter 

nämnde att deras fysiska hälsa förbättrats efter att de slutat med droger men att den positiva 

fysiska förändringen inte varit viktig för att fortsätta hålla sig drogfri. Detta tolkade Grieff och 

Skogens (2011) som att den positiva fysiska förändringen inte varit avgörande för 

informanternas förändringsprocess. Liknande resultat framkom av vår studie.  

Studiens tredje frågeställning var: hur beskriver tränarna att den sociala aspekten av Gatans 

lag bidrar till förändringsprocesser hos spelarna? Utifrån studiens tredje frågeställning råder 

en ömsesidig syn på den sociala aspekten av Gatans lag som bidragande i 

förändringsprocessen. Utifrån studiens resultat ansågs den sociala aspekten viktig för 

spelarnas förändringsprocess. Resultatet kan liknas med Granfield och Clouds (2001) 

beskrivning av tillgången till socialt kapital som avgörande för vägen ur missbruk. Trulsson 

och Hedin (2004) kommer i sin studie fram till att kvinnor som lämnat ett missbruk känner sig 

ensamma och saknar socialt stöd under förändringsprocessen. De saknar social stöttning och 

därav är professionellas stöd viktigt som en övergång under exitprocessen. På liknande sätt 

visar vårt resultat att Gatans lag som ideell förening kan fungera som ett stöd i spelarnas 

exitprocess. Således kan ett möjligt resonemang föras att Gatans lag som ideell förening i 

detta avseende skulle kunna fungera som ett komplement för det sociala arbetet.   

I resultatet har alla tre frågeställningarna löpande besvarats. Sammantaget anser vi att vi 

besvarat alla studiens frågeställningar. Frågeställning två var den frågeställning som vi ansåg 

besvarades minst jämfört med de andra två frågeställningarna. Som tidigare nämnt var den 

fysiska aspekten av Gatans lag viktig för förändring, men inte avgörande. I vår tidigare 

forskning fanns inslag av fysisk aktivitet för förändringsprocesser, men i stort var det andra 

aspekter av förändringsprocessen som belystes mest frekvent.  Utifrån studiens andra 

frågeställning beskrev informanterna fotbollen som ett “dragplåster” för att få spelarna att 

komma till Gatans lag. Fotbollen som aktivitet i sig ansågs inte vara det viktiga. Utifrån 

frågeställning 1 framkom dock att för de spelare som var skickliga i fotboll var fotbollen i sig 

viktig då den bidrog till spelarnas ökade självförtroende vilket i sin tur bidrar till förändring. 
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Precis som studiens titel, kan man i stora drag säga att “ensam är inte stark”. Vänner, familj, 

sociala nätverk, sammanhang, tillhörighet, gemenskap är alla faktorer för förändring. Att 

lämna en socialt exkluderad roll uppfattas svårt att genomföra själv. Det är ett perspektiv av 

förändringsprocesser vi inte har undersökt specifikt, genom tolkning av resultat kan man 

spekulera kring att vara ensam och isolerad motarbetar förändringsprocessen. Gatans lag, NA, 

AA och andra gemenskaper är bara exempel på verksamheter som arbetar ideellt för 

människor att hitta en social gemenskap och tillhörighet. Vi kan utifrån studiens resultat 

konstatera att Gatans lag bidrar med goda förutsättningar för att initiera, behålla och slutföra 

förändringsprocessen.  

7.2 Diskussion  

Det övergripande syftet med studien var att bidra med kunskap om förändringsprocesser hos 

personer som lever eller har levt i socialt exkluderade positioner. Studiens specifika syfte var 

att undersöka hur tränare beskriver Gatans lags bidrag till spelares förändringsprocesser.  

Cloud & Granfield (2008) menar att en persons möjlighet att avsluta ett drogmissbruk hör 

ihop med personens resurser som den utvecklat och bevarat under dess liv. Samt att 

personliga attribut, socioekonomiska strukturer och andra relaterade livsförhållanden påverkar 

möjligheten att sluta. Detta kan liknas med informanternas beskrivning av Gatans lags bidrag 

till förändringsprocesser hos spelarna. Likt Cloud & Granfield (2008) visar vårt resultat på att 

Gatans lags bidrag till spelarna, bidrag i form av ökat självförtroende samt socialt nätverk 

bland annat, har påverkat deras förändringsprocesser. Det går inte att säkert dra koppling att 

dessa bidrag har varit nödvändiga för spelarnas förändringsprocess, men det går att föra ett 

resonemang om att sannolikheten finns.  

Van der Veken, Lauwerier & Willems (2020) undersökte vilka bidrag en ideell 

fotbollsförening i Belgien gav till socialt exkluderade människor som vände sig till 

föreningen. En av slutsatserna var att fotbollsföreningen har bidragit till att deras sociala 

nätverk har utvecklats och att de har givits möjligheten till en känsla av sammanhang och 

tillhörighet (ibid). Vår studie visar på att Gatans lag, likt fotbollsföreningen i Belgien, bidrar 

till ett utökat socialt nätverk, om inte helt nytt och positivt nätverk som bygger på ömsesidig 

respekt. Skillnaden är att vår studie kan visa på att förändring är avgörande med grund i 

individens sociala nätverk och sammanhang. Befinner man sig i nätverk där droger cirkulerar 

är det svårt att lämna den socialt exkluderade rollen man befinner sig i. Precis som Bathish 

m.fl. (2017) visar studien att sociala nätverk är väsentliga för att lämna ett missbruk. Sociala 
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nätverk som bygger på tillit, kärlek och ömsesidigt stöd ska vara avgörande för 

förändringsprocessen (ibid).  

Anderson och Bondi (1998) kom i deras studie fram till att Fuchs Ebaughs (1988) teori om 

exitprocessen inte bekräftas av informanternas berättelser. Vidare nämns att det är 

problematiskt att utgå från de fyra faserna i exitprocessen, att det är för strikt och ensidigt för 

att förklara och förstå komplexa situationer. Denna kritik som Andersson och Bondi (1998) 

för fram är inget vi har uppfattat i vår studie. Detta kan bero på att deras informanter var 

förstahandskällor vilket kan skapat en större komplexitet än vid andrahandskällor. Vi har inte 

heller följt samma spelare genom hela exitprocessen. Att utgå från de fyra faserna i Fuchs 

Ebaughs (1988) teori har fungerat bra som teoretiskt verktyg i vår studie. Gatans lag bidrag 

till förändringsprocesser hos spelarna kunde med hjälp av Fuchs Ebaughs (ibid) teori förstås 

utifrån olika faser i exitprocessen.  

Vår studie utgick från tränarnas beskrivning av spelarnas förändringsprocesser. Detta 

försvårade möjligheten att få negativa exempel på förändring. Bilden som gavs var positiv 

och fokuserad på de bra faktorer som Gatans lag bidrar till och gav inte utrymme för 

reflektion över hur Gatans lag även skulle kunna ha en negativ eller ingen inverkan i spelarnas 

förändringsprocess. En viktig slutledning av vår studie är även att tränarna är 

andrahandskällor, de beskriver spelarnas förändringsprocesser, därför kan inte vårt resultat ses 

som säker kunskap. Den analys som gjorts har varit baserad på tränarnas 

beskrivningar.  Resultatet har visat att Gatans lag kan ses som bidragande till spelarnas 

förändringsprocesser, utifrån tränarnas beskrivningar. För att få ett mer sanningsenligt resultat 

hade spelarna, som är förstahandskällor, behövt vara med i undersökningen. Vi betonar därför 

att våra slutsatser är utifrån tränarnas beskrivningar.  

7.3 Förslag till vidare forskning 

Någonting som samtliga informanter tog upp under intervjutillfällena var kvinnorna i Gatans 

lag. Att få kvinnorna att vilja vara med i Gatans lag nämnde samtliga som en svårighet. Ett 

nytt projekt, kallat projekt Astrid, har startat för att nå just kvinnorna. Ett förslag till vidare 

forskning är att undersöka hur Gatans lag bidrar till just kvinnors förändringsprocess. Våra 

informanter har uppmärksammat att kvinnor i missbruk specifikt är väldigt utsatta. De blir 

beroende av andra män och andra sociala grupperingar för att överleva i den “världen”, i form 

av att det är en mansdominerad värld. Våra informanter har uppmärksammat att de flera 

gånger får arbeta uppsökande för att rekrytera eller få kvinnorna att komma till träningarna. 
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Projekt Astrid handlar om att nå ut till just dessa utsatta kvinnor. Projektet handlar specifikt 

om att hjälpa kvinnor i socialt exkluderade positioner som är mammor, för att få de att stanna 

i Gatans lag. Detta skulle kunna forskas vidare på om några år om det nya projektet varit 

lyckosamt, möjligtvis kunna intervjua dessa mammor.  

Ytterligare aspekt som vi inte haft möjlighet att undersöka i denna studie är Gatans lags 

legitima godkännande på samhällsnivå. Vägen ut ur missbruk kopplas ofta samman med 

anonyma narkomaner (NA), som socialtjänsten hänvisar till. Av intresse är om Gatans lag 

hade haft liknande godkännande av socialtjänsten, eller i största mån kunskap om att 

föreningen finns. Utifrån denna studies resultat kan man fastställa att deltagande i Gatans lag 

bidrar med positiva aspekter som missbrukare eller tidigare kriminella inte har haft.  

Vidare intressant forskning hade varit huruvida Fuchs Ebaughs teori (1988) om exitprocessen 

bekräftas eller inte bekräftas. I vår studie har vi tagit hjälp av denna teori men vi har inte 

problematiserat om den stämmer eller inte vilket hade varit intressant för vidare forskning. 

Exempelvis en etnografisk studie där man följer spelarnas förändringsprocesser som delaktig i 

gruppen under en viss tid.  
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Bilagor 

1. Intervjuguide  

Presentation av studien  

- Presentera oss själva och studien.  

- Möjliga funderingar kring samtyckesblankett och informationsbrev.  

- Förklaring av studiens forskningsetiska riktlinjer.  

Bakgrundsinformation  

- Berätta kort om dig själv, hur såg din väg till Gatans lag ut?  

- Berätta om Gatans lag som förening, vad är syftet med laget? 

Förändringsprocess  

- Hur skapar man förändring i sin livssituation enligt dig?  

- Vad är viktigt för förändring för personer i socialt utanförskap? 

- Berätta om dina upplevelser kring spelarnas förändringar i Gatans lag.  

- Hur bidrar Gatans lag till förändring för personer i socialt utanförskap?  

- Berätta om när Gatans lag har bidragit till positiv utveckling hos någon.  

Spelare i Gatans lag  

- Varför spelar man i Gatans lag? Varför fortsätter man i Gatans lag?  

- Upplever du att många hoppar av laget? Förklara.  

- Vad tror du spelarna har för uppfattning av Gatans lag?  

Socialt  

- Berätta om den sociala aspekten av Gatans lag.  

- Hur tror du att gemenskap och sociala relationer ger upphov till förändring?  

- Hur viktigt är det med gemenskap för förändring?  

Fysiskt  

- Berätta om den fysiska aspekten av Gatans lag.  

- Hur tror du att fysisk aktivitet ger upphov till förändring?  

- Hur viktigt är det med fysisk aktivitet för förändring?  

Allmänt 

- Kontakter med andra sociala stödinsatser eller föreningar?  

- Upplever du att Gatans lag saknar något? Något som kan förbättras?  

- Hur hittar personer till Gatans lag?  

Avslut 

- Några andra frågor eller något som vill läggas till.  

- Tackar för deltagande.  
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2. Informationsbrev  

Hej,  

Vi heter Josefin Eriksson och Edvin Nordström. Vi studerar på socionomprogrammet vid 

Göteborgs universitet och under sjätte terminen av utbildningen ska vi utföra en 

kandidatuppsats. Vår studie kommer handla om Gatans lag.  

Studien kommer fokusera på vilka uppfattningar tränare i Gatans lag har kring vilken 

betydelse Gatans lag har haft för spelarnas förändringsprocesser. Genom studien vill vi skapa 

djupare förståelse för hur Gatans lag bidrar till förändring i samband med målgruppen.  

Studien innebär ett antal intervjuer med tränare från Gatans lag. Under intervjun kommer vi 

att prata om din uppfattning om hur Gatans lag har påverkat spelare och deras väg ut ur 

utanförskap och exkludering. Intervjun kommer att ta ca 45 minuter.  

Intervjun utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer när vi behandlar de uppgifter 

som framkommer under intervjun. Den information som framkommer under intervjun 

kommer endast att användas i forskningssyfte och kommer behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Intervjun kommer att spelas in och sedan skrivas ut i text samt anonymiseras 

och sedan transkriberas. I samband med transkriberingen anonymiseras materialet. Inga namn, 

platser eller annat kommer kunna kopplas till personen i det transkriberade materialet.  

Det är endast vi, Josefin och Edvin, och vår handledare, Johan Lindwall, som kommer att ta 

del av intervjumaterialet. Allt material från intervjutillfällena kommer att raderas när 

uppsatsen blir godkänd. Anonymiserade citat kommer att publiceras i studien. När studien är 

sammanställd och färdig kommer du få möjlighet att läsa materialet. Studien kommer att 

publicera på GUPEA, vilket är universitetets publikationsarkiv.  

Deltagande är frivilligt och du kan närsomhelst under studiens gång återkalla ditt samtycke 

utan att behöva motivera varför.  

Med vänliga hälsningar,  

Josefin Eriksson          Edvin Nordström               Johan Lindwall 

guserijoci@student.gu.se      gusnored@student.gu.se         johan.lindwall@socwork.gu.se 

mailto:guserijoci@student.gu.se
mailto:gusnored@student.gu.se
mailto:johan.lindwall@socwork.gu.se
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3. Samtyckesblankett 

Samtycke till att delta i forskningsprojekt om 

Gatans lag för C-uppsats på Göteborgs 

Universitet 

 

Jag har läst och förstått den information om studien som anges i informationsbrevet.  

Jag har fått möjlighet att ställa frågor och jag har fått dem besvarade.  

Jag får behålla den skriftliga informationen i informationsbrevet.  

Jag förstår att jag kan dra tillbaka mitt samtycke när som helst under studiens gång.  

 

☐ Jag samtycker till ovanstående punkter.  

☐ Jag samtycker till att delta i studien som beskrivs i informationsbrevet.   

☐ Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas på det sätt som beskrivs i 

informationsbrevet.   

 

 

Plats och datum Underskrift och namnförtydligande 
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