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Abstract 
The objective of this study was to create an understanding and more knowledge of how 
law enforcement can use team sports as a method in their work with crime prevention. 
The study was carried out through interviews with a small number of male athletes with 
previous experience of crime. Furthermore, the purpose was to investigate whether these 
male athletes have experienced that team sports has had a crime preventative effect, and 
if so, in what way. Additionally, the aim was to contribute with more data so that law 
enforcement together with sport associations can improve sport functions to prevent 
crime.  

To attain the objectives of this study, a qualitative research approach has been used. 
The data was gathered through eight semi-structured interviews, with an interview guide 
being used to help focusing on the objectives of the study. 

The result of this study shows that team sports can help prevent crime among children 
and young people. However, it also confirms earlier research showing that sports might 
not be able to prevent crime by itself. This study points out the importance for children 
and young people of having caring and thoughtful people around, having a feeling of 
belonging to something and to participate in activities such as sports. Furthermore, law 
enforcement plays an important part in today’s society.  This study shows that the 
encounters between the public and law enforcement are important and that it might have 
a positive effect on the relationship between children and law enforcement if the 
encounters not only happened during official matters. Sport practices could be a less 
dramatic venue between law enforcement and children, which could have significant part 
in pointing children in the right direction early in life. 
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1. Inledning 
Inom det polisiära arbetet kan idrotten vara en av många brottsförebyggande metoder. Några 
metoder är bättre än andra, men alla är väsentliga för att komma vidare och utveckla det 
brottsförebyggande arbetet.  

Emellertid tror jag det kan finnas förebyggande metoder inom det polisiära arbetet som 
möjligen kan ha mer positiva ingångsvärden bland de människor som de brottsförebyggande 
aktörerna vill nå fram till. En studie visar att ungdomsbrottslighet mestadels sker på fritiden 
(Sarnecki, 1983). Vidare finns det ett samband mellan ungdomars aktiviteter på fritiden och 
brottsligheten. En annan studie visar att avsaknad av organiserad och ordnad fritidsaktivitet 
kan vara en anledning till att ungdomar begår brott (Johansson & Magnusson, 2014). Under 
90-talet upptäcktes att ungdomar med störst benägenhet att begå brott oftast spenderade sin 
fritid utanför hemmet, på fritidsgårdar eller umgicks med sina kompisar på exempelvis 
hamburgerrestauranger. I jämförelse med andra ungdomar deltog dessutom dessa ungdomar 
i mindre grad i olika typer av föreningsaktiviteter (Ungdomsbrottskommittén, 1993). En 
rapport från Ungdomsstyrelsen visar att sambandet mellan ungdomars aktiviteter på fritiden 
och brottsligheten även fortsatt under 2000-talet. Rapporten beskriver att de största riskerna 
fortfarande finns under ungdomars fritid då det saknas struktur och vuxna som har kontroll 
(Ungdomsstyrelsen, 2007).  

Ungdomar mellan 15 – 20 år begår 20 procent av alla lagförda brott (Brottsförebyggande 
rådet, 2018). Samtidigt polisanmäls ungefär 19 000 barn under 15 år varje år (Jarl, Holmberg, 
& Öberg, 2008). Hur ungdomsbrottsligheten ska förebyggas är en viktig samhällsfråga idag. 
Det brottsförebyggande arbetet är något som dels polisen men även kommuner och andra 
aktörer spenderar mycket pengar och arbetstid på (Riksrevisionen, 2010). Det är därför ett 
ständigt aktuellt ämne av stor samhällelig vikt.  

Samtidigt är idrott en stor del av det svenska samhället och barns uppväxt idag. Ungefär 90 
procent av alla barn har under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Idrott har många 
fysiologiska och psykologiska fördelar (Faskunger & Sjöblom, 2017; Riksidrottsförbundet, 
2018), varför listan med dessa fördelar kan göras lång. Idrott underlättar inlärning och skapar 
bättre koncentrationsförmåga, samtidigt som det skapar en möjlighet att lära sig samarbeta, 
sätta upp mål samt hantera framgångar och motgångar (Riksidrottsförbundet, 2009). Idrott 
används idag i brottsförebyggande syfte. I Sverige finns exempelvis projektet ”Nattfotboll” 
(GoodSport, 2019; Goodsport, u.d.), projektet ”helamalmö” (Kolfjord, 2008) och projektet 
”Bonnier Hoops” i Göteborg där barn får spela basket med bland annat poliser. Statistik visar 
att ”Bonnier Hoops” kan ha bidragit till att ungdomsbrottsligheten minskat med över 40 
procent i området (Bjarnefors, 2019). Internationellt har exempelvis USA och Australien 
projekt som använder sig av idrott. Australien hade år 2002 över 600 brottspreventiva 
program baserade på idrott (Pettersson, 2011). En svensk studie gjord av Swedstat visar att ett 
större idrottsstöd från kommunerna leder till minskad brottslighet (Swedstat Statistics & 
Research, 2013). Frågan är dock om idrotten har en så positiv inverkan så att brottsligheten 
verkligen förebyggs? Om det är så positivt, kan polisen nå nya framgångar i det 
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brottsförebyggande arbetet genom idrotten som samarbetspartner?  Nästa fråga av intresse i 
så fall är, vad inom idrotten gör att den minskar brottsligheten?  

1.1 Polisens engagemang   
Runt om i världen arbetar utländsk polis med olika idrottsbaserade projekt för att komma 
närmare barn och ungdomar och förebygga brottligheten. Jag har tittat närmare på några 
projekt som utländsk polis är engagerad i.    

1.1.1 Police Athletic League i Nord Amerika  
Police Athletic League (PAL) skapades i början av 1900-talet i New York. Målen var då att 
minska frestelserna och möjligheterna till brottslighet samt minska spänningen mellan polis, 
barn och ungdomar. De använder även idag idrott som verktyg för att skapa förtroende mellan 
polisen och ungdomarna, en säkrare miljö för barn att vistas i, aktiviteter efter skolan och 
genom detta främja och utveckla respektfullhet och bättre självbild hos ungdomarna (Police 
Athletic League, Inc., 2019). 

Grundfilosofin med PAL är att nå ut till barn i yngre åldrar, utveckla en positiv attityd 
gentemot polisen och lagen och på så sätt minska brottsligheten bland barn och ungdomar. De 
tror på ungas individuella styrkor och kapacitet. PAL vill utnyttja dessa egenskaper för att leda 
dem till att bli mogna och produktiva människor så att de kan förverkliga den individuella 
potentialen (Police Athletic League, Inc., 2019; Vancouver Police Department, u.d.).  

En studie som genomfördes på barn rekryterade från PAL visade att ett multidisciplinärt 
program som PAL erbjuder kan, åtminstone på kort sikt förbättra attityden och minska 
aggressionen hos ungdomar. Flera studier måste till för att se de långsiktiga effekterna (Allen, 
Chang, Cornwell III, Sutton, & Yonas, 2005). Men enligt PAL:s egna utvärderingar har deras 
arbete lett till positiva resultat. Det har skapat mer trygghet, minskat klyftorna mellan polisen 
och samhället, visat på en positiv utveckling bland barn och ungdomars social-emotionella 
lärande. Det har också medverkat till ledarskapsutveckling, då fler ungdomar har getts 
möjlighet att börja på college (Police Athletic League, Inc., 2019). 

1.1.2 UA PLAY och SSP i Europa  
I Ukraina startades ett samarbetsprojekt med USA som heter UA PLAY. Målet med detta 
projekt var att stärka samhällsbaserade idrottsprogram för ungdomar och på så sätt förena 
ungdomar och poliser samt främja tillväxten av hälsosamma livsstilar bland barn och 
ungdomar (PH international , u.d.). Genom sport- och kulturutbyte mellan USA och Ukraina 
används intresset för idrott som ett sätt att komma över barriärer gällande kultur och språk 
och på så sätt förena människor. Genom idrotten utvecklas ledarskap, team-work samt 
kommunikationsförmågan vilket hjälper barn och ungdomar att lyckas i livet  (Bureau of 
educational and cultural affairs, u.d.).  

Vidare finns det en organisation vid namn ”Cross Cultures” som har sitt huvudkontor i 
Danmark. Genom Cross Culture har ett initiativ kallad ”School + Sport + Police” (SSP) startats. 
Genom detta initiativ är tanken att engagera föräldrar, skolor, idrottsklubbar, polis och lokala 
myndigheter för att tillsammans främja social integration och förebygga brottslighet bland 
barn och ungdomar. Initiativet startades då det fanns bättre chans att förhindra brottslighet 
ju tidigare riskbeteendet upptäcktes och hanterades. Cross Cultures tror då på en 
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nätverkslösning där flera aktörer är inkluderade och tillsammans kan komma överens om 
gemensamma åtgärder och samordnade insatser för att förebygga ungdomsbrottslighet (Cross 
Cultures, 2019a).   

Cross Cultures startades främst för att, genom idrott och programmet Open Fun Football 
Schools, få unga att spela och samarbeta och ta sig förbi samhälleliga barriärer gällande 
etnicitet och religion. Programmet vill främja kommunikation och samarbete mellan 
människor och skapa förståelse och gemenskap bland människor som de normalt hade sett 
som ”andra”. Programmet har ansetts vara så framgångsrikt att det idag finns i 17 länder över 
hela världen (Cross Cultures, 2019b). 

1.1.3 Police citizens youth clubs i Australien  
Runt om i Australien har det startats ungdomsorganisationer som arbetar med polis och andra 
samhällsaktörer för att ge barn och ungdomar möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential. 
Police-citizens youth clubs (PCYC) finns runt omkring i hela Australien. PCYC använder 
aktiviteter och idrott för att skapa förutsättningar för personlig utveckling och ledarutveckling 
i en säkrare miljö. Ungdomsutveckling, samhällsengagemang och brottsförebyggande är 
grunden i projektet, där fokus ligger på de unga som är i riskzonen och de som är frånkopplade 
från samhället (Police citizens youth clubs NSW, u.d.; PCYC Queensland, u.d.).  

1.2 Tidigare forskning  
Den litteratursökning som gjordes i samband med denna uppsats visade på oenighet bland 
forskare kring idrottens betydelse i ett brottsförebyggande syfte. Forskare ser att idrotten har 
fördelar som kan vara bra att utnyttja i det brottsförebyggande arbetet, men att idrott måste 
vara en del av ett större projekt i fall det ska minska brottsligheten bland ungdomar. 

Flera kopplingar har gjorts mellan aktivt deltagande i idrottsaktiviteter och minskad 
kriminalitet. Samtidigt har det framkommit genom tidigare forskning att idrott som 
brottsprevention för ungdomar är begränsad (Nichols, 2004; McCabe, 2019). Mer forskning 
behövs kring ämnet och bättre utvärdering kring de projekt som finns måste till 
 (Bailey, 2005; Cameron & MacDougall, 2000; Carmichael, 2008; Crabbe, 2009; Coalter, 
2005; Crow & Nichols, 2005; Kolfjord, 2008; Makkai, Morris, Sallybanks & Willis, 2003; 
McCabe, 2019; Nichols, 1997; Pettersson, 2011).   

De idrottsbaserade brottspreventiva programmen har både kritiserats och förespråkats. Det 
finns nämligen svårigheter med att få fram bevis för att styrka idrott som en brottförebyggande 
metod. Detta problem beror bland annat på att programmen ofta startas utan tydliga riktlinjer 
för hur resultaten ska mätas. Hade man däremot hittat ett bra sätt för att mäta 
idrottsprogramens effektivitet som brottsförebyggande metod hade det i sin tur varit enkelt att 
motivera dem utifrån ett ekonomiskt perspektiv, då idrottsprogram är kostnadseffektiva i 
förhållande till alla kostnader kopplade till förundersökningar och förhandlingar gällande 
ungdomsbrottslingar (Hartmann, 2006; Nichols, 1997). En kriminell person kostar ungefär 
10–15 miljoner för samhället varje år. Förebyggs brottsligheten kan därför stora kostnader för 
samhället sparas (Johansson & Magnusson, 2014).   

Forskare är överens om att idrott är en stor del av samhället och betyder mycket för många 
människor. Forskning visar till och med att idrott kan öka livskvalitén (Cameron & 
MacDougall, 2000; Riksidrottsförbundet, 2018). I en svensk studie som gjorts kring anmälda 
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brott och storleken på kommunernas idrottsstöd, kunde man se ett samband. Ju mer 
kommunerna gav i idrottsstöd desto mindre brottslighet såg man i kommunerna. Förklaringen 
till detta, som Swedstat kom fram till genom intervjuer med kommunansvariga, var att det blev 
mindre utrymme för brottslighet när idrottandet tog mer tid (Swedstat Statistics & Research, 
2013). En tidigare studie visar att ungdomsbrottslighet mestadels sker på fritiden (Sarnecki, 
1983). Avsaknad av organiserade och ordnade fritidsaktiviteter kan vara en anledning till att 
ungdomar begår brott (Johansson & Magnusson, 2014). De ungdomar som har störst 
benägenhet att begå brott spenderar ofta sin fritid utanför hemmet, på fritidsgårdar eller i 
umgänget med sina kompisar. Vid jämförelser mellan mer brottsbenägna ungdomar och andra 
ungdomar så deltar de brottsbenägna i mindre utsträckning i olika typer av 
föreningsaktiviteter (Ungdomsbrottskommittén, 1993).  

Nedan presenteras några kvalitéter en del forskare menar att idrotten genererar. Kvalitéter 
som ungdomar inte kan få från skolan eller någon annan verksamhet (Crabbe, 2009). 

1.2.1 Idrott minskar förmågan att delta i brott  
Idrottsträningar underhåller barn och ungdomar då de annars riskerar att hamna i problem. 
Idrottsprogram gör så att ungdomar är på träningar vid de tidpunkter de annars skulle kunna 
begått brottsliga handlingar. På så sätt minskar utövandet av idrott antalet tillfällen att begå 
brott (Bailey, 2005; Cameron & MacDougall, 2000; Crabbe, 2009; Kolfjord, 2008; Pettersson, 
2011). Träningar kan även leda till avskräckning då ungdomarna tvingas begå brott på andra 
tider än normalt, tider som de sannolikt skulle kunnat gripas på bar gärning, vilket på så sätt 
kan bistå det brottsförebyggande arbetet (Crow & Nichols, 2005).  

Ungdomskriminaliteten sker mestadels mellan klockan 15:00 och 18:00, vilket är timmarna 
efter skolan. De flesta ungdomsaktiviteter sker därför under den tiden (McCabe, 2019). I en 
studie ges ett exempel från Huddersfield där ungdomar erbjudits aktiviteter efter skolan fram 
till klockan 18. Aktiviteterna minskade skadegörelsen eftersom ungdomarna var på aktivitet 
när de normalt begick brott (Nichols, 1997). En annan studie visar även en minskning av 
brottsligheten då idrotter utövas på de platser där brott normalt sätt genomförs, exempelvis 
utanför skolor där klotter har minskat (Crow & Nichols, 2005).    

1.2.2 Betydelse av förebilder och ledarskap  
Kriminella lär sig antisocialt beteende och värderingar genom de människor de umgås med. 
Det är svårt att släppa alla sina gamla vänner, även om idrotten ger möjlighet att skapa nya 
kontakter. Studier har visat att idrottsledare och tränare har en viktig uppgift gällande detta 
(Nichols, 1997). Idrottsledare har en respekterad position i samhället och bland unga. Unga 
ser ofta upp till deras idrottsledare, likt förebilder (Nichols, 2004). De har starkt inflytande på 
ungdomar och idrottares attityder, vilket är avgörande under ungdomsperioden. De har en 
viktig uppgift i att skapa en säker och positiv miljö att utöva sin idrott i. För att idrotten ska 
påverka på lång sikt krävs bra relationer mellan idrottsledare och ungdomar. Ömsesidigt 
förtroende samt kollektiva etablerade normer och värderingar är viktigt. Det är tränarna och 
ledarna som påverkar lagets atmosfär, lagets etiska kod, beteenden osv. Tränaren har en 
central roll i att tillhandahålla de grundläggande delar som behövs för att skapa en 
strukturerad, säker och trivsam miljö att idrotta i (Coalter, 2005; McCabe, 2019).  
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1.2.3 Ökad kapacitet samt personlig utveckling  
En undersökning har utvecklat en förståelse för kriminellas kognitiva brister. Exempel på 
dessa brister är att hantera sociala relationer, avsaknad av självkontroll, liten förmåga att 
resonera på ett konkret sätt, liten förmåga att hantera inre personliga problem och oförmåga 
att känna empati med andra människor (Nichols, 1997). Vidare har forskning visat att idrott 
utvecklar många positiva kvalitéter hos ungdomar, vilket kan bistå det brottsförebyggande 
arbetet. Idrottsprogram kan påverka personutveckling bort från brottsligheten (ibid.). Det 
skapar starkare självförtroende och självkänsla, det skapar relationer och en känsla av 
tillhörighet och delaktighet. Samtidigt lär idrotten ut samarbetsförmåga, respekt och tolerans, 
att vara effektiv, hantera känslor, uppföra sig samt lärdomar genom regler och värderingar 
(Bailey, 2005; Cameron & MacDougall, 2000; Coalter, 2005; Crabbe, 2009; Ekholm, 2018; 
Kolfjord, 2008; McCabe, 2019; Nichols, 1997; Pettersson, 2011). Strukturerad idrott kan också 
hjälpa till att utveckla kapabla, mogna och ansvarsfulla ungdomar (Carmichael, 2008).  

Vidare har studier visat att självkänsla är ett centralt problem. En låg självkänsla är vanligt 
under ungdomsåren. Utan självkänsla känner sig många maktlösa att påverka utgångar i livet 
som främst bestäms av yttre makter. Ökad självkänsla och känsla av kontroll har visat sig 
hjälpa ungdomar att skapa självidentitet. På så sätt kan ökad självkänsla leda till minskad 
brottslighet (Nichols, 1997).  

1.2.4 Vikten av sysselsättning  
Idag ser man en koppling mellan arbetslöshet och brottslighet. Denna koppling är tydlig bland 
unga män 17–25 år som begår de flesta brotten. Studier visar även att jobbanställningar bland 
ungdomar har en positiv påverkan på ungdomars självkänsla, detta då jobb kan motivera 
ungdomar till engagemang i samhället (Nichols, 1997). Idrotten ger möjlighet till jobb (Crabbe, 
2009) och vissa program erbjuder idrottsledarutbildningar som på sikt kan leda till bättre 
utbildnings och jobbutsikter (Coalter, 2005).  

1.2.5 Möter ett behov av spänning  
Ungdomar kan vara spänningssökande. Att springa från och bli jagad av polisen är något som 
kan ge ungdomar den spänning de behöver. Idrotten uppfyller många gånger det 
spänningssökande som unga behöver, men inte till den grad att det håller borta ungdomar från 
brottsligheten (Coalter,2005; Crabbe, 2009; Nichols, 1997).   

Vidare lyfter forskare även vikten av att förstå att idrotten inte är homogen. Människor som 
upplever en idrott får olika erfarenheter (Bailey, 2005; Coalter, 2005). Det behövs bredare 
program, med andra aktiviteter för att tillgodose fler ungdomars behov. Vissa kanske måste få 
fängelse för att förändras, men de allra flesta behöver bli involverade i samhällsprogram som 
bygger karaktärer, höjer självkänslan och utvecklar bra livsegenskaper. Enligt vissa 
kriminologiska experter är det bästa sättet att minska ungdomsbrottsligheten att styra dem 
från negativa sociala aktiviteter innan de hamnar i brottsligheten (Carmichael, 2008). Enligt 
internationella studier kring program som ska minska brottsligheten bland ungdomar är 
lagaktiviteter mer fokuserade på sociala färdigheter medan individuella aktiviteter är mer 
benägna att integrera kompetensutvecklingsmöjligheter inom utbildning. Däremot har det 
visat sig att program som bygger på ”vinna till varje pris” inte leder till några lösningar utan 
oftast leder till sociala problem bland ungdomarna (Carmichael, 2008). Eftersom de flesta 
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program erbjuder en kombination av aktiviteter är det idag svårt att avgöra om särskilda typer 
av idrott eller fysisk aktivitet utmynnar i bäst resultat (Makkai, Morris, Sallybanks, & Willis, 
2003)   

Internationella undersökningar menar däremot att program där idrott kombineras med 
personutveckling är de mest brottspreventiva. Idrottsprogram når framgångar med minskad 
brottslighet i fall de hanterar ungdomarnas tidigare problem, deras behov och levnadssätt på 
ett sätt där ungdomarna känner sig sedde och delaktiga i deras egen utveckling. Det ska ge 
möjlighet för ungdomarna att på olika sätt utveckla en bra självuppfattning, byggt på deras 
styrkor. Programmet måste vara kontinuerligt där man ses ofta. Tydliga regler måste finnas 
där det blir konsekvenser vid felaktiga beteenden (Cameron & MacDougall, 2000; Kolfjord, 
2008). Längden på programmen är även en viktig faktor. Programmen tenderar att vara för 
korta idag. Forskning visar på att tålamod är viktigt och att det mest optimala hade varit längre 
program, helst sex månader eller mer (Cameron & MacDougall, 2000; Coalter, 2005; Crabbe, 
2009; Pettersson, 2011). Den litteratur som finns gällande brottsprevention menar dock att 
idrotten själv inte kan fungera brottsförebyggande, utan att idrotten bör vara en del av ett 
större brottsförebyggande projekt (Bailey, 2005; Cameron & MacDougall, 2000; Carmichael, 
2008; Makkai, Morris, Sallybanks & Willis, 2003; Pettersson, 2011). 

Det går heller inte att undvika de negativa faktorerna som idrott kan medföra. Forskning 
har visat att i de fall det inte funnits struktur och ansvarstagande i aktiviteterna har idrottens 
fördelar haft motsatt effekt och istället fått ungdomarna att utveckla ännu mer problem 
(McCabe, 2019; Pettersson, 2011). Planering och ansvarsfulla vuxna som kan vägleda 
ungdomarna är därför en viktig faktor för att idrottsaktiviteter med ungdomar ska få en positiv 
effekt. Att hantera förluster och mobbning kan vara en del av idrotten. Vissa ungdomar kan 
även söka sig till idrotter och där ta till sig andra ungdomars värderingar, vilket i sin tur kan 
öka brottsligheten (Pettersson, 2011). Idrottsliga miljöer kan även leda till att ungdomar blir 
bättre på att begå brott, då de får ökat självförtroende och blir fysiskt starkare (Kolfjord, 2008). 
Vidare ser man att vissa idrotter inte avskräcker ungdomar från brottsliga gärningar som tex 
rugby, då denna idrott är mer våldsam (Cameron & MacDougall, 2000).  

1.3 Syfte  
Syftet med denna studie är att genom intervjuer med ett mindre antal manliga idrottare med 
tidigare erfarenhet av kriminalitet, skapa en förståelse och kunskap om hur polisen kan 
använda idrotten som metod i det brottsförebyggande arbetet med ungdomar. Vidare är syftet 
att undersöka om dessa manliga idrottare har upplevt att utövandet av lagidrott haft en 
brottsförebyggande effekt och i så fall på vilket sätt. Avsikten med studien är att bidra med 
ytterligare data för att polisen på sikt ska kunna utveckla sitt brottsförebyggande arbete med 
idrotten som samarbetspartner.  
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1.4 Frågeställningar 
• På vilket sätt kan polisen använda lagidrott som metod i det brottsförebyggande arbetet 

med ungdomar?  
• Vilka polisiära insatser tror idrottare behövs för att individen ska välja idrotten istället 

för kriminaliteten?   
• Upplevs lagidrott fungera brottsförebyggande för manliga ungdomar?  

o I så fall, vad är det som gör att lagidrott upplevs brottsförebyggande för 
ungdomar?  

2. Metod  

2.1 Kvalitativ metod  
I studien används en kvalitativ och hermeneutisk ansats för att undersöka lagidrott som en 
brottsförebyggande metod för ungdomar. Med idrott som brottsförebyggande metod menas 
hur utövandet av idrott kan användas i arbetet som syftar till att förhindra människor, i detta 
fall barn och ungdomar, att begå brott. Kvalitativ metod används då den möjliggör 
uttömmande och djupare svar hos respondenterna än vad ett kvantitativt frågeformulär hade 
utmynnat i. Hermeneutiken valdes som ansats då denna metod gav möjlighet att 
levandegöra den handlandes, i detta fall idrottarens, situation. Hermeneutik bygger på 
förförståelse, förståelse samt tolkning och låter människor utöka sina kunskaper och 
sin förståelse genom att sammansmälta människans uppfattning med andras. 
Hermeneutiken använder sig av den hermeneutiska cirkeln, där man utgår från ”att 
meningen hos en del endast kan förstås om den sätts in i samband med helheten.” För 
att få ett helhetsintryck och utveckla förståelsen går man mellan förförståelse och 
förståelse i materialet (Alvesson & Sköldberg, 2017). Hermeneutiken som metod låter 
mig i denna studie utveckla en förståelse för hur idrotten har upplevts som 
brottsförebyggande metod för manliga ungdomar men även skapa en uppfattning om 
vad idrotten och polisen kan innebära för dessa barn och ungdomar.  

Studien har genomförts på idrottsmän genom ett snöbollsurval som baserats på ett 
ändamålsenligt och målstyrt urval. Snöbollsurval blev aktuellt för att komma i kontakt med 
individer som var intressanta för studien genom idrottsföreningar och deras ledare.  
Kriterierna för urvalet var män som på något sätt haft en tuff uppväxt i närheten av 
kriminalitet, polis och som haft lagidrott som gemensam nämnare.  

Dataunderlaget till studien baseras på åtta intervjuer. Intervjuerna i studien har formen 
semistrukturerade intervjuer, där hjälp har funnits genom en intervjuguide (se bilaga 2). 
Intervjuguiden användes som hjälp att fokusera intervjuerna till det valda området och 
samtidigt få ett naturligt och fritt samtal. Intervjuguiden utvecklades genom sociala 
bandteorins fyra faktorer och tidigare forskning som grund. Tanken var att respondenterna 
skulle berätta om sina liv i retrospektiv, likt en biografisk studie med fokus på idrotten, 
kriminaliteten och tankar kring polisens arbete. 

Litteraturen som använts i studien är tidigare forskningsrapporter och studier, böcker och 
ett fåtal internetsidor. Sökningar har gjorts på Google, Google Schoolar, Umeå 
Universitetsbiblioteks hemsida, Stockholm stadsbibliotek samt Stockholm 
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Universitetsbiblioteks hemsida. Litteratursökningen skedde under perioden 2019-05-04 
t.o.m. 2019-10-10. Vid sökningarna av litteratur användes sökord i olika kombinationer: Idrott 
som brottsprevention för ungdomar, ungdomar idrott polisen, sports lower crime among 
youth, lower crime rates through sports, sports reduce crime, sports and crimeprevention, 
police and sportsprojects for youth. Litteraturgenomgången utmynnade mestadels i utländsk 
forskning och därför ansågs det relevant att i studien samla in mer data från Sverige. 

2.2 Avgränsningar och urval  
I uppsatsen har jag valt att fokusera på manliga ungdomar och lagidrott. Valet av manliga 
ungdomar grundar sig på att män i större utsträckning än kvinnor begår brott (Bäckman, 
Hjalmarsson, Lindquist, & Pettersson, 2018). Respondenterna valdes ut genom mailkontakt 
med idrottsföreningar. De tog del av ett missivbrev och fick i sin tur kontakta idrottarna för att 
fråga i fall de var intresserade att delta i studien. Respondenterna var i vuxen ålder. De valdes 
ut med avsikt att få intervjua personer som fått distans till barn- och ungdomstiden och som 
kunnat reflektera över denna tid och fått en mer nyanserad bild av polisen i takt med åldern 
(Lebeda Henriksson, 2015). Anledningen till att valet föll på lagidrott är för att idrott, men 
framförallt lagidrott, har påtagliga fördelar på ungdomars hälsoutveckling (Faskunger & 
Sjöblom, 2017).   

2.3 Dataanalys  
I samband med bearbetning och analys av insamlad data transkriberades varje enskild 
intervju. Sammanställningen av materialet från intervjuerna fortskred genom att materialet 
bröts ner i olika koder och sorterades in under olika teman (Se tabell 1). Baserat på 
intervjuguiden fanns det från början teman då intervjuguiden byggts upp med sociala 
bandteorin och tidigare forskning som grund. Att temana, anknytning, åtagande, delaktighet, 
övertygelse, idrotten och polisen skulle förbli teman i studien var inte förutsägbart då teman 
tas ut från de transkriberade intervjuerna. Dessa teman förblev nära nog intakta då dessa 
kategorier urskilde sig i samtliga intervjuer. De svarade på mina forskningsfrågor och på så 
sätt utvecklas förståelsen. Nya tolkningar har framkommit och identifierats under tiden jag 
analyserat materialet. Fokus vid bearbetning av materialet har bland annat varit upprepade 
teman, språkliga kopplingar, likheter, skillnader och saknad av data. Vid genomläsning och 
analys av materialet användes markeringspennor för att få ut betydande teman.  
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”Jag fick en stämpel 
i skolan…” 

”Jag var någon i 
skolan” 

”Jag var den tuffa 
bråkiga kille, utan det 
vad hade jag då 
varit?”  

”Jag kände att de 
gjorde det för min 
skull.” 
 

 
Kod: Utanförskap 

 
Kod: Identifikation 
 

 
Kod: Alternativet 

 
Kod: Anknytning  

”Tanken med 
fotbollen var att bli 
proffs…” 

”…men även för att ha 
något att göra…” 
 

”/…/...vilket är den tid 
de flesta ungdomar 
går ut och gör skit.” 
 

” Träningen var 18 
till 20./…/ Det var 
ett sätt för mig att 
hålla mig borta från 
dåliga 
umgängeskretsar.” 

 
Kod: Idrottens 
betydelse 

 
Kod: Identifikation 

 
Kod: Alternativet 

 
Kod: Åtagande 

Tabell 1. Exempel på kodning.  

2.4 Etiska principer  
Eftersom en kvalitativ intervjustudie valdes som metod för denna uppsats har vissa etiska 
svårigheter behövt övervägas. Som polis skulle kännedom om brott kunnat komplicera 
genomförandet av intervjuerna då det föreligger rapporteringsskyldighet. Vidare har inga 
registerutdrag eller liknande använts då respondenternas upplevda närhet till kriminaliteten 
kändes tillförlitlig. Djupet av respondenternas erfarenhet och kunskap har sedan analyserats.  

För att säkerställa att informationskravet uppfylldes skickades ett missivbrev (se bilaga 1) 
med information om studiens syfte och hur intervjun skulle genomföras. Informationen valdes 
även att delges muntligen till studiedeltagarna innan intervjuerna. Vidare informerades 
deltagarna om att de skulle kunna läsa slutresultatet innan uppsatsen lämnas in 
(Vetenskapsrådet, 2002). 

Gällande konfidentialitetskravets säkerställande har inte ort, föreningens namn och 
särskilda personliga omständigheter som kan kopplas till personen skrivits ut. Med tanke på 
att många utövar lagidrott i Sverige var anonymiteten relativt lätt att uppfylla. 

Personuppgifterna till de deltagarna som var med i studien har inte fått användas i annat 
syfte än till denna studie. De har inte heller lånats ut till någon annan (Vetenskapsrådet, 2002). 

2.5 Intervjupersoner  
IP1 är en man mellan 30 och 35 år. Han har utländsk bakgrund, yrkesverksam, ensamstående, 
intresserad av idrott och utövar fortfarande idrott så ofta han kan. Han är född utomlands men 
uppväxt i en mindre stad i mellersta Sverige.  

IP2 är en man mellan 50 och 55 år. Han har svensk bakgrund, familj, yrkesverksam och 
engagerad i idrotten sedan ungdomsåren. Han är född och uppväxt i en mindre stad i södra 
Sverige.    
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IP3 är en man mellan 20 och 25 år. Han har utländsk bakgrund, yrkesverksam, 
ensamstående och utövar idag lagidrott samtidigt som han tränar yngre barn. Han är född 
utomlands men kom till Sverige och växte upp i en stor stad i mellersta Sverige.  

IP4 är en man mellan 25 och 30 år. Han har utländsk bakgrund, yrkesverksam, 
samboförhållande och utövar lagidrott på hobbynivå och tränar yngre barn. Han är född 
utomlands men kom till Sverige och växte upp i en stor stad i mellersta Sverige.  

IP5 är en man mellan 30 och 35 år. Han har svensk bakgrund, sambo, yrkesverksam och 
engagerad i idrotten sen ungdomsåren. Han är född i en medelstor stad i mellersta Sverige 
men uppväxt i flera olika mindre städer i södra och mellersta Sverige.  

IP6 är en man mellan 40 och 45 år. Han har svensk bakgrund, familj, yrkesverksam och 
utövar idrott idag så ofta han kan på hobbynivå. Han är född i en större stad i mellersta Sverige 
men uppväxt i flera olika mindre städer i södra Sverige.  

IP7 är en man mellan 20 och 25 år. Han har utländsk bakgrund, ensamstående, 
yrkesverksam och utövar elitidrott idag. Han är född och uppväxt i en större stad i mellersta 
Sverige.  

IP8 är en man mellan 25 och 30 år. Han har svensk bakgrund, ensamstående, yrkesverksam 
och utövar idrott på hobbynivå men tränar barn och ungdomar sedan ett antal år tillbaka. Han 
är uppväxt i en stor stad i mellersta Sverige.  

3. Teoretisk bakgrund  
För att tolka och analysera materialet från intervjuerna och svara på frågeställningarna har jag 
använt den kriminologiska teorin, teorin om sociala band. Den har tidigare används vid 
diskussioner kring brottsförebyggande arbete och haft stort inflytande inom 
ungdomsbrottsligheten. Denna teori ingår i kategorin kontrollteorier. Kontrollteorierna utgår 
från att människor är brottsbenägna och ställer sig frågan, “Varför begår vi inte alla brott?” 
(Brottsförebyggande rådet, 2009; Hirschi, 1969; Walsh, 2015). Vidare beskriver 
kontrollteorier sociala relationer och band som förbindelser mellan människor och social 
ordning och det förhindrar på så sätt avvikande beteenden. Om den sociala ordningen bryts 
eller är svag hos en person anses denna person fri att begå otillåtna och brottsliga handlingar 
(ibid). Det finns ett flertal kontrollteorier som även skulle fungera som teoretisk ram i studien, 
men jag har valt att främst analysera materialet med hjälp av teorin om sociala band. 

1969 utarbetade Travis Hirschi teorin om sociala band. Teorin utgår från fyra element som 
förklarar varför en del människor anpassar sig till ett hederligt liv. Först är det anknytning 
som hänvisar till de känslomässiga band som en person har till familjen, skolan och andra 
sociala delar i samhället. Det handlar om att människor vill få fördelaktiga bedömningar från 
de människor som står personen närmast, bli respekterad och värdesatt. Människan är känslig 
för andras åsikter. Finns det en avsaknad i anknytning från föräldrarna brister anknytningen 
lätt även i andra sociala grupper och sammanhang. På samma sätt som relationen mellan 
föräldrar och barn är av betydelse, är barnens relationer mellan skolan och fritidsaktiviteter 
även viktig. Har personen en stark anknytning till skolan och fritidsaktiviteter minskar risken 
för avvikande beteenden, detta då det inte finns tid eller energi till att begå brott (Hamulic & 
Kahrivic, 2009; Hirschi, 1969; Walsh, 2015). Nästa är åtaganden. Det hänvisar till 
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förbindelser och investeringar en person gör i strävan om ett hederligt liv där skola och jobb 
är viktiga bitar. Människor som investerar mycket tid i sådana delar vill inte riskera något 
genom att begå brott. Engagemang och disciplin är väsentligt om en person exempelvis inte 
har ett arbete att investera i. Det blir då lättare för denne att begå brott (Hirschi, 1969; Walsh, 
2015). Det tredje är delaktighet som hänvisar till deltagandet i normala aktiviteter både i och 
utanför skolan och arbetet. Här är föreningslivet en viktigt bit. Ju mer tid och energi en person 
lägger på exempelvis idrott desto mindre möjlighet har personen att begå brottsliga handlingar 
(McCabe, 2019; Walsh,2015). Risken för brott ökar ifall ungdomarna endast umgås med sina 
vänner (Kahrovic & Hamulic, 2009). Det fjärde är övertygelse. Det hänvisar till tron på och 
acceptansen av de samhälleliga normerna och värderingarna. Vikten av att följa samhällets 
lagar och regler. Denna punkt har även en tydlig koppling till de ovanstående tre elementen. 
Saknar en person kopplingar till de övriga elementen tenderar människor att inte ha 
övertygelsen och tron på samhället (Walsh, 2015).  

Forskning visar att ju mer en person satsar på dessa fyra sociala band desto större chans är 
det att personen håller sig borta från kriminaliteten och når framgång på ett sätt som följer 
samhällets normer. Det är dock viktigt att förstå att avsaknad av några sociala band inte 
resulterar i motiverad brottslighet utan att det endast minskar de upplevda 
förlusterna/kostnaderna i fall en person begår brott (Hirschi, 1969; Walsh, 2015). 

4. Resultat och analys  
Nedan presenteras resultatet av studien. Frågan om på vilket sätt polisen kan använda 
lagidrott som metod i det brottsförebyggande arbetet har analyserats och för att förtydliga 
detta har det fått en egen rubrik. Vidare har även frågan om lagidrott kan fungera 
brottsförebyggande för ungdomar analyserats och presenteras nedan genom kategorierna av 
sociala band. Två av dessa kategorier redogöras tillsammans då det förtydligar budskapet.  

4.1 Anknytning till familjen eller annan person  
De flesta av respondenterna hade dragits in i kriminalitet genom umgängeskretsar. Ofta var 
det personer de växt upp med och deras syskon som styrde dem in i kriminaliteten. En del 
valde sedan att stanna kvar under en tid då de inte ville svika någon av kompisarna, trots att 
de visste att de begick brottsliga handlingar. Flera respondenter förklarade även att de drogs 
till dessa kriminella personer då de kände en samhörighet då ingen annan förstod dem. Ett 
annat skäl som lockade var de snabba pengarna och statusen. Däremot var det flera av 
respondenterna som beskrev deras kriminella bekanta som ytliga. De gick inte att lita på mer 
än när något brottsligt skulle genomföras, vilket gjorde att många omedvetet var öppna för 
möten med genuina och andra omtänksamma icke kriminella personer.  

Genom samtliga intervjuer framkom det att alla på något sätt hade haft en eller flera 
personer som betytt mycket för dem, som de kände en närhet till och som de kunde anförtro 
sig till. Dessa personer fanns på något sätt med vid vändpunkten när de började ta sig ur 
kriminaliteten. För vissa var det en eller flera föräldrar, flickvän eller idrottsledare som var 
viktiga personen som fanns i närheten. Dessa personer beskrevs som hjälpsamma och öppna. 
De ställde upp, visade uppskattning och litade på dem samtidigt som de satte krav och var 
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gränssättande. Deras tydlighet och kommunikation var även viktig då de exempelvis satte upp 
regler och ultimatum men förklarade alltid varför reglerna fanns.  

Intervjuperson nummer sex beskrev hur han sökte en identitet, hur han drog sig till 
likasinnade och senare till två idrottsledare som betydde mycket för honom:   
 
”Jag fick en stämpel i skolan. Jag var någon i skolan. Jag var den tuffa bråkiga killen, utan 
det, vad hade jag då varit? /…/. Jag kände att de gjorde det för min skull. De gjorde det inte 
för deras egen skull. Jag ville inte svika dem, men det var ganska kravlöst ändå, för vad 
förlorar jag på att svika dem, jag kände knappt dem.” – IP6 
 
Respondenterna beskrev även betydelsen av förebilder och ledarskap. Allt från mor- och 
farföräldrar, föräldrar till proffs i respektive idrott. Intervjuperson två beskrev vikten av 
familjen och pappan som förebild.    
 
”Familjen har alltid stöttat mig. De har varit viktiga och det har gett mig en trygghet. Jag 
har alltid känt en trygghet att kunna berätta vad som hänt till mina föräldrar och speciellt 
pappa. Pappa var min förebild. Han var en bra person och han utövade idrott på hög nivå 
före mig.” – IP2 
 
Intervjuperson tre beskrev förebilder inom proffsfotbollen.  
 
”Det finns spelare som varit inom kriminaliteten och som nu spelar fotboll på hög nivå. En 
gick från kriminalitet till att tvätta bilar på gator när han var 15 och som nu spelar i ett av 
världens bästa lag. De visar att allting är möjligt bara man jobbar på” – IP3 

4.2 Åtaganden, delaktighet och vikten av idrott  
Samtliga respondenter beskrev idrotten som väsentlig. Dess betydelse beskrevs med orden, 
”Idrotten betydde allt”, ”När jag är på plan känner jag mig hemma” eller ”Idrotten hade stor 
betydelse. Det var och är fortfarande mitt liv.”  

Precis som tidigare forskning och teorin om sociala band, uppmärksammade 
respondenterna vikten av att ha något att göra. Några timmar, tre till sex dagar i veckan 
spenderades på idrottsplan. Tiden de spenderade på idrotten, spenderade vissa av deras 
vänner på gatorna och inte sällan dök det då upp olagliga tankar och idéer. Idrotten gav dem 
en möjlighet att tacka nej när deras vänner frågade om det ville hänga med ut på gatan eller 
till fritidsgården. De flesta ville inte heller offra den lediga tiden på annat, då de ville vara redo 
för träningen eller matchen dagen därpå, vilket bland annat intervjuperson tre var inne på.  

 
”Tanken med fotbollen var att bli proffs men även för att ha något att göra så jag inte 
behövde vara i förorterna. Träningen var 18 till 20, vilket är den tid de flesta ungdomar går 
ut och gör skit. Det var ett sätt för mig att hålla mig borta från dåliga umgängeskretsar.” – 
IP3 
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Respondenterna beskrev känslan att vilja vara någon. De ville skaffa sig en identitet. Genom 
kriminaliteten blev de sedda, de fick status och en identitet, vilket senare idrotten gav dem 
istället.    

 
”Jag hade en identitet genom idrotten. Jag har aldrig känt att jag är någonting men aldrig 
heller känt att jag inte är någon.  Jag har levt genom mig själv och genom idrotten. Jag har 
alltid fått stöd i både med och motgång. Jag såg även själv till att alla var sedda. Jag blev 
lagkapten. På grund av att jag var den person jag var så hade jag framgångar.” – IP2 

 
Några av respondenterna beskrev även att idrotten, på många sätt, kunde motsvara det de sökt 
genom brottsligheten. Det mötte behovet av spänning och vissa som var narkotikamissbrukare 
beskrev tystnadskänslan som uppstod av drogerna men som de på ett oförklarligt sätt sen fick 
av idrotten. Vidare ersatte idrotten möjligheten till många brottstillfällen. Med idrotten hade 
de något de kunde förlora, vilket de inte hade haft tidigare. De flesta av deltagarna uttryckte 
en tacksamhet till idrotten men även de människor som fanns i idrottsföreningarna, som var 
tålmodiga och som visade att det fanns något bättre här i världen än brottsligheten på gatan.   

4.3 Övertygelsen  
Som nämnts tidigare i studien så tenderar människor att inte ha övertygelse och tro på 
samhället om det saknas kopplingar till de övriga elementen i teorin om sociala band (Walsh, 
2015). Respondenterna beskrev alla svaga kopplingar till de olika elementen under sin 
kriminella period, genom exempelvis att det kriminella umgängeskretsarna var de ända de 
kände en samhörighet till eller att de inte hade någon i deras närhet som de kunde anförtro sig 
till. Detta gjorde att elementet övertygelse påverkades. När deras anknytning och delaktighet 
ökade höjdes även övertygelsen. I de tidiga ungdomsåren beskrev många respondenter deras 
övertygelse som låg. Lagar och regler var till för att brytas och samhället ställde inte upp när 
de behövde hjälp, vilket sedan förändrats med hjälp av idrotten och betydelsefulla personer. 
Många respondenter tycker till och med att regler är bra och att lagar och regler borde bli 
hårdare. De beskriver att lagar och regler är en trygghet och många ungdomar skulle behöva 
hårdare regler för att de inte vet hur man ska bete sig utan dem. Utan regler leds de närmare 
brottsligheten, vilket är något intervjuperson sex poängterade.  
 
”Jag förstår varför regler finns. Samhället måste ju fungera. Jag tycker det är bra. Ska man 
gå tillbaka så mår nog alla bra av ramar och regler. Det är en trygghet. Man vet inte hur 
man ska vara utan dem. Jag skulle vilja ha mer regler.” - IP6 
 
Majoriteten av respondenterna beskrev att uppfostran, krav och regler från föräldrar är 
väsentligt för hur barn och ungdomar växer upp och ser på samhället, skolan och myndigheter. 
Respondenterna framhöll vikten av ansvarfulla föräldrar som måste ta ansvar för att synen på 
samhället och respekten för människor återkommer.   
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”Det brister hos föräldrarna. Föräldrarna har inte koll, de är världens sötaste killar mot 
föräldrarna men inte där ute. Föräldrarna måste ta tag i det. Många folkgrupper låter bli 
och släpper barnen fria.” – IP3 

4.4 Polisen och det brottsförebyggande arbetet med ungdomar  
Respondenterna var överens om vikten av polisen, att det är bra att de finns och att de gör sitt 
jobb. Däremot har upplevelsen kring polisens bemötande varierat, vilket varit avgörande i 
synen på polismyndigheten och polisanställda. Vissa har respekterat polisernas bemötande då 
de själva inte varit respektfulla och trevliga. Andra har mötts av hårda ord och dåligt 
bemötande av poliser som orsakat en mindre tillit till polisen och i vissa fall även ett agg som 
avtagit först i vuxen ålder. 

Respondenterna ansåg att det är för få poliser och de var även kritiska till polisens 
arbetssätt. ”De dyker bara upp när det händer något”, var en kommentar många 
respondenter uttryckte och framhöll att om polisen skulle synts mer skulle det ändra mycket. 
Alla respondenter var övertygande om att polisen hade kunnat påverka barn och ungdomar 
genom synlighet och mer kommunikation. Intervjuperson sex beskrev vikten av polisens 
närvaro i ett tidigt stadie.  
 
”De kommer mest bara när det händer nåt. Det är svårt att skapa en relation i de 
situationerna. Hade en polis på ett helt odramatiskt sätt, när man inte är där i 
tjänsteutövning, som en vanlig vuxen kommit till fotbollen så hade det bara varit som om de 
kom till fotbollen, kickat lite boll. Det hade varit superbra om man hade gjort det i ett tidigt 
stadie. Jag tror det hade kunnat påverka mycket och speciellt där kriminaliteten är hög. /…/ 
Sen sprids det av de som är på plats. Det får ringar på vattnet” – IP6 
 
Hur polisen skulle kunna använda lagidrotten i sitt brottsförebyggande arbete ser majoriteten 
av respondenterna som en självklarhet. De menar att idrott är en bra och bred inkörsport för 
att nå ungdomar. De beskrev lagidrott som positiv i många hänseenden. Det är positivt för 
hälsan, det är en sysselsättning, det ger bra kompisar och det utvecklar kommunikationen. I 
en sådan positiv miljö tror de polisen hade kunnat skapat ett större förtroende och en relation 
till ungdomarna. Ju yngre barnen och ungdomarna är desto bättre. Mötet måste ske innan 
ungdomarna kommit i kontakt med kriminaliteten. Det är i ung ålder som ledare och förebilder 
är viktigt och polisen kan vara en av dessa.  

Om polisen hade kommit till träningar, varit delaktiga i ”training camps” eller anordnat 
cuper tror de flesta respondenterna att många unga hade deltagit. Vissa deltagare tror inte att 
polisen enskilt hade kunnat göra någon skillnad genom idrotten men att ett samarbete med en 
stor klubb antagligen hade lockat till sig många barn och ungdomar. Intervjuperson åtta 
beskrev polisen som förebild och att deras involverande i lagidrotten hade varit bra.  
 
”Det hade varit positivt. Jag vet själv hur jag såg upp till polisen, jag vet att mina barn gör 
det nu. Hade polisen visat sig på träningar, tror jag alla hade kommit till träningen.” – IP8 
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5. Diskussion och slutsats  
Syftet med studien har varit att skapa en förståelse för hur polisens brottsförebyggande arbete 
med ungdomar kan vidareutvecklas med idrottsrörelsen som samarbetspartner. Denna studie 
framhäver odramatiska möten mellan ungdomar och polis med idrotten som mötesplats där 
polisen har möjlighet att skapa relationer och påverka barn och ungdomar på ett positivt sätt.   
 Polisens bemötande och arbetssätt uppmärksammas. Polisen syns allt för sällan. De syns 
enbart när det hänt något. Synlighet och kommunikation är något som behöver bli bättre för 
att komma närmare befolkningen i stort men speciellt barn och ungdomar. Något som bör 
uppmärksammas är de polisengagemang som finns internationellt. De fokuserar på barn i 
unga åldrar, då det finns möjlighet att påverka barnen innan de kommit in i kriminaliteten 
(Cross Cultures, 2019a). Första mötena med polisen är viktiga och sen bör den kontakten 
byggas vidare. Brottsförebyggande projekt inom polisen med idrotten som samarbetspartner 
skulle därför vara intressant. Polisen skulle kunna synas på idrottsturneringar och 
idrottsträningar. Samarbeta med idrottsföreningar och anordna träningar eller cuper under 
lov, då detta är perioder då många barn och ungdomar inte har så mycket att göra. 
Respondenterna tror att många barn och ungdomar hade kommit till träningar och turningar 
om polisen funnits där men även om det hade funnits ett samarbete med någon stor 
idrottsförening.  Polisen är förebilder för barn och ungdomar och tillsammans med 
idrottsprofiler och idrottsföreningar går det att göra skillnad.  

Att bygga relationer genom idrott kan skapa en miljö och bra förutsättningar för polisen att 
på ett tryggt och säkert sätt påverka barn och ungdomars utveckling och engagemang i 
samhället (Police athletic Leauge, Inc., 2019; Vancouver Police Department, u.d.). Och på så 
sätt minska risken för brottslighet. De polisengagemang som finns i USA, andra delar av 
Europa och Australien är typexempel på sätt som svensk polis skulle kunna ta efter för att på 
ett odramatiskt sätt skapa förtroende och relationer med ungdomarna.  

Vidare var syftet med studien att undersöka om utövandet av lagidrott kan ha en 
brottsförebyggande effekt på manliga ungdomar i Sverige. Och i så fall på vilket sätt lagidrott 
kan påverka individen. Det finns argument för att lagidrott fungerar förebyggande, men genom 
studier är det svårt att få fram tydliga och klara stöd för ifall det faktiskt är brottsförebyggande. 
Idrottarna uttryckte stor tacksamhet till idrotten samtidigt som den besitter mycket som kan 
bidra till både fysiologiska och psykologiska fördelar som kan påverka barn och ungdomar 
positivt (Faskunger & Sjöblom, 2017; Riksidrottsförbundet, 2018). Genom intervjuerna 
framkom samma faktorer som sociala bandteorin är uppbyggd på. Sociala bandteorin påstår att 
om den sociala ordningen är svag eller bryts hos en person är denna person fri att begå brottsliga 
handlingar, vilket stödjer det som framkommit av intervjuerna. Det respondenterna berättade 
kan tolkas som en svag social ordning. De kände sig utanför osv. Det var först när deras liv blev 
mer strukturerat, när de fick en anknytning, ett åtagande, en känsla av delaktighet som de fick 
en övertygelse om samhället och dess normer och värderingar. Detta gjorde att de tog sig ur 
kriminaliteten (Hirschi, 1969). Samtliga respondenter i undersökningen var övertygade om att 
idrotten i sig var en viktig anledning till att de tagit sig ur kriminaliteten. Anknytning till 
familjen eller annan person, åtaganden och delaktighet framhävdes också som viktiga faktorer 
för att ta sig bort från kriminaliteten. Idrotten, familjen eller andra personer så som flickvän 
eller idrottsledare var viktiga för att kriminaliteten skulle lämnas (Hirschi, 1969).  
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Tidigare forskning framhäver att idrotten måste vara en del av ett större projekt för att 
fungera brottspreventivt, vilket även denna studie stödjer (Bailey, 2005; Cameron & 
MacDougall, 2000; Carmichael, 2008; Makkai, Morris, Sallybanks & Willis, 2003; Pettersson, 
2011). Det finns saker inom idrotten som framstår som brottsförebyggande men det är inte 
särskilt tydligt om det faktiskt är idrotten eller andra faktorer som är den verkliga 
brottsförebyggande faktorn. Som det framstår så måste andra faktorer till för att idrotten ska 
verka brottspreventivt, som exempelvis anknytning, åtaganden, delaktighet samt övertygelse.   
 På vilket sätt idrotten kan vara en viktig faktor för dessa personer hittas i idrotten själv. 
Idrotten gav dem en annan plats att umgås med kompisar mer än på gatan. Den gav dem nya 
kompisar att umgås med, gav dem något betydelsefullt, något de såg fram emot och som var 
spännande. Idrotten gav dem även något som de inte ville riskera att missa. Inom idrotten 
träffade de även personer som visade att de trodde på dem, stöttade dem, men framför allt 
strukturerade upp tillvaron genom regler och krav. Det var inte acceptabelt att komma sent. 
För vissa var det en förälder som gav detta istället för en idrottsledare och i andra fall en 
flickvän. Genom idrotten framhävdes en värld som var bättre än den de befann sig i. Troligtvis 
innebär detta att rätt idrottsledare eller någon annan person måste vara på rätt plats. Personen 
ska trivas i laget och allt ska fungera i övrigt med att hinna till träningar osv.  
 Något som bör uppmärksammas är även mängden organiserad idrott som bör finnas i 
ungdomarnas liv. Kontinuitet måste finnas (Cameron & MacDougall, 2000; Kolfjord, 2008). 
Idrottsledare ska vara på plats och strukturera upp det. Sen bör även ungdomarna få möjlighet 
att utveckla lagidrottens fördelar. Samhället måste skapa möjligheten för dessa ungdomar att 
utöva idrotten kontinuerligt. Detta gör att hälsan förbättras samt att både de sociala och fysiska 
färdigheterna blir bättre och att attityden förändras. Det ska vara värt att hålla sig borta från 
kriminaliteten.   

Det som är framträdande i denna studie är vikten av krav och regler. Det var avgörande i 
personernas liv, vilket även stödjs av tidigare studier. Detta är möjligen något som skulle kunna 
förbättras i samhället i stort men mer specifikt för föräldrar, skola och tränare, att våga ställa 
krav och regler. Exempelvis skulle ett idrottslag kunna sätta upp kraven att betygen eller 
läxorna måste vara klara eller gjorda för att man ska få delta i träningen. Krav på föräldrarna 
bör kunna vara att de ska veta var deras barn befinner sig efter en viss tid på dygnet. Ramar 
och regler är viktigt och många upplever detta som mer otydligt idag än var det var förr. Här 
är något som polisen tillsammans med andra brottsförebyggande aktörer kan jobba hårdare 
med, att informera idrottsföreningar och föräldrar om detta och på så sätt även skapa en 
närmare relation till dessa aktörer i samhället.  

Slutligen kan några slutsatser dras från studiens resultat. Liksom tidigare studier 
framkommer det att lagidrott kan vara brottsförebyggande men andra faktorer måste till för 
att så ska vara fallet. Omtänksamma och hjälpsamma människor som vågar ställa krav samt 
en plats där ungdomarna är delaktiga och känner sig hemma är några faktorer som kan vara 
avgörande för att lagidrotten ska fungera brottsförebyggande för ungdomar.  
 Polisens möten med ungdomar är viktiga. I studien framhävs att möten inte enbart bör ske 
när polisen är på plats i tjänsteutövningar utan att de bör ske i mindre dramatiska situationer, 
vilket idrotten kan bidra med. Med idrotten som samarbetspartner skulle polisen kunna 
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komma närmre barn och ungdomar i ett tidigt skede. På så sätt skulle polisen kunna bygga 
relationer och bli förebilder för barnen som senare skulle kunna påverka deras val i livet.  

5.1 Metoddiskussion 
Valet av kvalitativa intervjuer som metod är något som fortfarande efter genomförd studie 
anses som mest lämplig i förhållande till studiens syfte, då studien sökte förståelse och 
erfarenhet från manliga idrottare med tidigare erfarenhet av kriminalitet. Ett alternativ hade 
varit att genomföra en kvantitativ studie men där ansåg jag att det funnits en risk att resultatet 
inte hade blivit lika tydligt. Det hade varit mer komplicerat att hitta rätt målgrupp och inte 
heller troligt att det hade utmynnat i det djup som jag fått genom de kvalitativa intervjuerna. 
 Att få tag på respondenter som var passande och samtidigt villiga att medverka i studien 
var något som innan studien kunde tänkas bli en utmaning. Genom idrottsföreningar och deras 
ledare kunde lämpliga respondenter kontaktas och informeras om studien.  

Genomförandet av intervjuerna skedde på platser som var lämplig för respondenterna, 
intervjun och samtalsämnet. I början av intervjuerna informerades och förklarades återigen 
för respondenterna vad studien handlade om och de ombads svara så utförligt och utvecklat 
som möjligt. Respondenterna upplevdes som engagerade. Någon respondent upplevdes mer 
fåordig än de andra men de flesta utvecklade svaren väl och intervjuerna upplevdes mer som 
samtal än frågesamtal.   
  De vuxna respondenterna valdes ut beroende på att de, enligt Lebeda Henrikssons (2015) 
studie, bör ha fått en mer nyanserad bild av polisen och därmed även kunna reflektera mer 
över deras barn- och ungdomstid. Valet av äldre personer påverkade eventuellt 
tillförlitligheten då respondenternas minne kunnat försämrats. Under genomförandet av 
intervjuerna uppmärksammades däremot inte att detta skulle vara fallet, utan snarare att 
respondenterna hade ett tydligt minne från denna tiden. Många situationer och erfarenheter 
beskrevs med många detaljer. 

5.2 Vidare forskning  
Denna studie kan ses som en fingervisning om hur polisen i samarbete med idrotten står i det 
brottsförebyggande arbetet med ungdomar. Det är brist på forskning kring det valda området 
och fler studier måste till, speciellt i Sverige. Jag har inte hittat någon studie eller forskning från 
Sverige som fördjupat sig i hur polisen kan använda idrotten i det brottsförebyggande arbetet. 
Detta även om idrotten statistiskt sätt är en viktig del för barn och ungdomar i det svenska 
samhället (Faskunger & Sjöblom, 2017; Riksidrottsförbundet, 2018).  

Fler personer med erfarenhet av kriminalitet, idrott och polis måste ingå i en undersökning 
för att kunna dra generella slutsatser inom detta område. Möjligen kan en kombinerad studie 
med både kvantitativ och kvalitativ metod vara relevant för att nå ut till en större mängd 
personer. Vidare hade ett kvasiexperiment varit intressant för att på så sätt kunna se skillnaden 
mellan en försöks- och jämförelsegrupp.  

Denna studie har varit fokuserad på lagidrott. Då många barn och ungdomars intressen ser 
olika ut bör vidare forskning även fokusera kring andra intressen. Det kan gälla individuella 
idrotter, data och Tv-spel, motorintresse, konst och musikutövande osv. Hur kan dessa 
intressen leda till mindre brott i barn- och ungdomsåren? 
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Bilagor  

Bilaga 1 - Missivbrev  
Hej!  
 
Jag heter Jacqueline och jag jobbar idag som polis på en utredningssektion i Stockholm. 
Parallellt med mitt jobb studerar jag till en Kandidatexamen i polisiärt arbete vid Umeå 
Universitet och i höst skriver jag mitt examensarbete. Till mitt examensarbete ska jag 
genomföra ett antal intervjuer, vilka kommer att beröra din uppfattning om idrott som 
brottsförebyggande metod för ungdomar och hur polisen, med hjälp av idrotten, kan 
vidareutveckla sina insatser för att hjälpa ungdomarna ur kriminaliteten.    
 
Min avsikt är att intervjua ett antal personer som hade en svårare uppväxt men som med 
hjälp av idrotten tog sig ur eller höll sig borta från den kriminella världen. Genom er 
erfarenheter och lärdomar vill jag lyfta de egenskaper som idrotten har så att polisen 
tillsammans med andra verksamheter kan utnyttja dessa i framtidens brottsförebyggande 
arbete. I dag är det nämligen så att 15–20-åringar begår 20% av alla lagförda brott och 
ungefär 19 000 barn under 15 år polisanmäls varje år. 
 
Det finns väldigt lite forskning kring detta i Sverige så dina erfarenheter är viktiga. Dina 
kunskaper och upplevelser kan bidra till en förändring i polisens och andra 
verksamheters brottsförebyggande arbete med ungdomar.  
 
Jag kontaktar nu dig med en förfrågan om du skulle vilja medverka i en intervju som jag 
beräknar att ta ca. 1–1,5 timme att genomföra. Intervjuerna kommer att äga rum vid en 
plats nära dig i oktober och november månad.  
 
Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan i 
studien. Vad som sägs i intervjun kommer att spelas in, för att hjälpa mig vid 
renskrivningen efteråt. Ingen annan kommer att få ta del av inspelningen. Du kommer 
vara anonym i uppsatsen och kan få ta del av resultatet innan uppsatsen lämnas in.  
 
Kontakta mig gärna så fort som möjligt om du vill delta eller har du några frågor eller 
funderingar får du gärna kontakta mig eller min handledare för mer information.  
 
Vänliga hälsningar,  
 
Jacqueline Hedwall  
j.hedwall@hotmail.com 
 
 
Handledare: 
Hans Löfgren  
hans.lofgren@umu.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide 
Bakgrund 

1. Berätta lite om dig själv, så som namn, ålder, vart du bott, idrott…   
2. Hur ser du på din uppväxt? 
3. På vilket sätt har du varit i närheten/omgivits av kriminalitet? (Vill ej veta namn 

på de som eventuellt begått brott eller när brotten begicks) 
Anknytning  

4. Kan du berätta om dina relationer med familj, vänner och utomstående?  
5. Vilken betydelse har idrotten haft i ditt liv?  
6. Vad har haft betydelse för att ta dig ur kriminaliteten? (Anhöriga, lagkompisar, 

lagledare, tränare osv)  
7. Vilken betydelse har polisen haft?  
8. Hur påverkade dessa personer dig i din attityd och dina beslutstaganden?  

Polisen 
9. Hur var din relation med polisen under de här åren?  
10. Hade polisen kunnat göra något annorlunda för att ha hjälpt dig eller andra i 

liknande situationer?  
11. Hur tror du barn och ungdomar har fått för syn på polisen om idrottsföreningar 

hade haft ett nära samarbete med polisen? Att polisen kommit på besök ibland, 
spelat lite fotboll osv.  

12. Hur tror du polisen skulle kunna använda idrott som metod i det 
brottsförebyggande arbetet? 

Åtagande 
13. Vad hade stor betydelse för dig under uppväxten?  
14. Vad för något gjorde så att du befann dig i närheten av brottsligheten/kriminellt 

beteende?  
15. Vad var dina mål med idrotten? Såg du en framtid inom det?  

Delaktighet  
16. Hur mycket tid spenderade du på idrotten varje vecka?  
17. Spenderade din familj mycket tid och pengar på att du skulle kunna idrotta?  

a. Var det något du tror påverkade dina val i livet?  
 

Övertygelse  
18. Vad var det som gjorde att du såg vikten av att ta dig ur kriminaliteten?  
19. Vad tyckte du om samhällets lagar och regler? Är det viktigt att följa dom?  

a. Vad var det för något som gjorde att du tyckte ett hederligt liv var bättre än 
ett kriminellt?  

Övriga frågor 
20. Varför tror du att ungdomar hamnar i kriminalitet?  
21. Vad tror du det var som gjorde att du tog dig ur den kriminella världen/ höll dig 

borta från brottsligheten? 
22. Gav idrotten dig några möjligheter i livet i övrigt? Så som arbete, kontakter osv. 
23. På vilket sätt tror du idrott kan påverka barn och ungdomars liv?  
24. Kan idrott, enligt dig, vara brottsförebyggande för ungdomar?  
25. Tycker du det borde göras något så barn/ungdomar får möjligheter att utöva det 

dem vill på fritiden?  
26. Är det något övrigt du skulle vilja tilläga? 

 
 
 


