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Sammendrag 

n Hensikt: Å gi en deskriptiv analyse av noen gatefotballspilleres erfaringer med å 
delta på lavterskeltilbudet gatefotball. Fokus har vært på hvordan de knytter disse 
erfaringene til identitet, sosialisering og det å bruke fotball som et ikke-verbalt felles 
bevegelsesspråk.  

n  Design, materiale og metode: et kvalitativt fokusgruppeintervju og individuelle 
oppfølgingsintervjuer med fem spillere som alle hadde vært rusfrie i mer enn ett år.

n Resultat: Deltakerne opplevde gatefotball som et lavterskeltilbud hvor det ble stilt 
få krav til deltakelse, og hvor de selv kunne bestemme hvor store eller små skritt de 
ønsket å ta av gangen. De beskrev hvordan rusmisbruket hadde medført isolasjon, 
dårlig selvbilde og negative tanker om seg selv, noe som endte i en ond sirkel som 
det var vanskelig å komme ut av. Gatefotball bidro til at de kom ut av isolasjonen og 
at de opplevde glede og mestring. i tillegg bidro gatefotball også til at det ble lettere 
å holde seg rusfri mellom treningene. 

n  Konklusjon: Gatefotball kan være et sted for å utvikle og etablere en rusfri identitet, 
og et sted for å etablere tillit til og tro på både seg selv og andre. samtidig bidrar ga-
tefotball til å gi spillerne erfaring med å bruke kroppen og å være i en sosial setting 
hvor det også er rom for å sortere opplevelser og emosjoner. noen erfarte også at 
fysisk aktivitet bidro til å minske abstinenssymptomer. studien kan trolig ha overfø-
ringsverdi til andre marginaliserte brukergrupper som erfarer isolasjon og ensomhet.

n Nøkkelord: lavterskeltiltak, bevegelse, gatefotball, rus, identitet.
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Innledning
Å leve som rusavhengig er krevende både 
fysisk og psykisk, og ruslidelser er en bety-
delig helseutfordring som har store konse-
kvenser for enkeltindivider og samfunnet. 
Rusavhengighet er en kompleks tilstand, og 
mange mangeårige rusmisbrukere mangler 

en grunnleggende følelse av tilhørighet og 
dermed den sosiale støtten som kan være 
viktig for å lykkes med atferdsendring [1, 2]. 

Mennesker med rusrelaterte problemer 
kan ha mange negative erfaringer knyttet til 
familieliv, jobb og skole. Tapsopplevelser og 
følelsen av å mislykkes er ofte gjentagende 

[2]. Frelsesarmeens rusomsorg søker å for-
stå og hjelpe mennesker med rusbakgrunn 
både til å få en bedre hverdag, og til å eta-
blere et liv uten rus for de som ønsker det. 
Frelsesarmeen fokuserer blant annet på 
menneskers grunnleggende behov for sosia-
lisering og det å bety noe for andre [3, 4]. 

Merknad: Delt 1. forfatterskap mellom Langaas, Grape og sylliaas. 

Denne vitenskapelige artikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslin-
jer, og ble akseptert 16.8.2016. studien er godkjent av regionale komiteer for medisinsk 
og helsefaglig forskningsetikk (reK), saksnr. 2014/1535. informert samtykke er innhen-
tet for alle studiedeltakerne. ingen interessekonflikter oppgitt. 



Fysioterapeuten  9/16     23

gatefotballens status har blitt endret fra å være  
tidsfordriv til å bli et svært viktig sted for sosialt  
samvær og fysisk aktivitet.

kort sagt

artikkelen gir fysioterapeuter kunnskap om 
hvordan de kan bidra til å motivere men-
nesker med rusbakgrunn til å:
•	 komme ut av isolasjon og inn i delta-

kelse, gjennom en økt forståelse hos 
fysioterapeuten. 

•	 konstruere identitet i sosial og fysisk 
samhandling, hvor fysioterapeuter kan 
være bevisst sin rolle med å legge til 
rette for å etablere mulighet for positive 
erfaringer for deltakerne.

•	 gjøre veien kortere ut av isolasjon og 
destruktive handlingsmønstre ved et 
evt. nytt tilbakefall. 

1 Det finnes ca. 300 aktive gatefotballspillere i norge fordelt på 25 lag, og fra disse lagene rekrutteres det spil-
lere til landslaget, som igjen deltar i VM for hjemløse (Homeless World Cup/HWC). uttak til landslaget baserer 
seg ikke kun på fotballferdigheter, men på en helhetlig vurdering. «Det å bli tatt ut på det norske landslaget i 
gatefotball er fortsatt et viktig mål og en stor ære for de aller fleste gatefotballspillere i norge», sier landslags-
sjef rune r. isegran. HWC tillater ikke enkeltspillere å delta mer enn én gang, derfor vil landslaget hvert år 
bestå av nye spillere. HWC setter ikke bare fokus på hjemløshet, men tar opp temaer som fattigdom, barn og 
kvinners rettigheter, utdanning, hiv/aids og helse 3. Frelsesarmeen, Frelsesarmeens rusomsorg. http://www.
frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/rusomsorgen/, 2016. 

Både rusbehandling, å etablere et rusfritt 
nettverk og det å sosialiseres inn i et liv med 
fokus på nye forventninger til seg selv og til 
omgivelsene, er ofte en lang prosess som må 
sees i et livsløpsperspektiv [5]. Frelsesar-
meens gatefotball1 er et eksempel på et rus-
fritt tilbud som søker å skape positiv vekst 
i spillernes liv gjennom fysisk aktivitet og 
sosiale samlinger [4]. I gatefotballen er det 
stor toleranse for ulikheter, feilgrep og tilba-
kefall, og deltakerne møter andre i lignende 
situasjon, noe som kan skape trygghet og 
tilhørighet [4, 6]. 

Vårt anliggende i denne artikkelen er 
å gi en deskriptiv analyse av noen gatefot-
ballspilleres erfaringer knyttet til lavterskel-
tilbudet gatefotball slik det blir organisert 
av Frelsesarmeen. De aktuelle deltakerne 
vektlegger det sosiale som svært viktig, og 
viktigere enn det fysiske. Derfor har vi valgt 
å fokusere på deltakernes erfaringer knyttet 
til identitetsdanning, sosialisering og betyd-
ningen av å bruke og kjenne egen kropp. 
Kunnskap om hvordan mennesker med rus-
bakgrunn erfarer å bevege seg fra isolasjon 
og inn i deltakelse, vil være av betydning for 
hvordan fysioterapeuter og andre støttespil-
lere kan motivere og tilrettelegge for nettopp 
deltakelse.  

Teoretisk perspektiv
Analysene i denne artikkelen er preget av 
sosialkonstruksjonistiske og kritisk realis-
tiske tenkemåter. Det innebærer at mennes-
ket forstås som subjekter som 1) konstruerer 
mening i sosial og fysisk samhandling, og 
handler ut fra hva som gir mening for dem, 
og 2) handler og eksisterer i en verden av so-
siale strukturelle begrensninger og mulighe-
ter som de ikke selv har produsert, men som 
de, gjennom sine handlinger, kan være med 
på å opprettholde eller utfordre [7-9]. Det 

sosiale kan dermed forstås både som forut-
setning for og effekt av menneskers initiativ 
og handling (agency) [7-9]. I tillegg vil men-
nesker også kunne skape, forhandle, endre 
eller bekrefte mening i sosial og fysisk sam-
handling, og slik bidra til endring [7, 10]. 

Når mennesker samhandler, etablerer vi 
både egne subjektposisjoner (hvem er jeg i 
denne situasjonen? Er jeg mor, rusavhengig, 
statsråd?), og tildeler og tildeles subjektpo-
sisjoner av de vi samhandler med [10, 11]. 
Diskurspsykologien oppfatter identiteter 
som diskursive, det vil si at identiteter kan 
forhandles, beholdes eller forkastes. Den 
avviser dermed ideen om at folk har én fast 
identitet [7]. Folk har flere, fleksible identi-
teter, som er punkter av midlertidig tilknyt-
ning til subjektposisjoner som ulike prak-
siser konstruerer for oss [12]. Eksempelvis 
kan vi ha flere identiteter – det være seg som 
mor, datter, kollega eller rusavhengig. Selvet 
sees på som gjennomført sosialt. Det betyr 
at identitet oppstår, forhandles og omformes 
i sosiale praksiser. Man kan ha en umiddel-
bar og ureflektert opplevelse av behag eller 
ubehag med hensyn til de subjektposisjone-
ne man tilbys. Vi kan også være i en subjekt-
posisjon vi ikke er helt klar over, eller har et 
bevisst forhold til. For eksempel kan vi være 
i en posisjon hvor vi er innstilt på å gjøre 
som vi blir fortalt, uten at vi har et bevisst 
forhold til at det er posisjonen vår. Dette kan 
komme til uttrykk som en type performati-
vitet, forstått som at vi spiller ut en kulturelt 
tildelt rolle, for eksempel slik det beskrives 
innenfor feministisk forskning. 

Metode
For å få tilgang til deltakernes erfaringer og 
refleksjoner valgte vi en kvalitativ tilnær-
ming med ett fokusgruppe- og fem indivi-
duelle intervjuer [13-15]. For å få et bredere 

datagrunnlag har en medarbeider fra Frel-
sesarmeen deltatt i gjentakende uformelle 
samtaler, noe som har gitt detaljer knyttet 
til organiseringen og tankegangen bak ga-
tefotballtilbudet slik det eksisterer i Oslo. I 
tillegg er magasinet «Gatefotball – mer enn 
bare fotball» utgitt i 2016 av Frelsesarmeen, 
et dokument som inngår som data.

Deltakerne ble rekruttert i forbindelse 
med to større fotballturneringer hvor flere 
lag møttes. Fotballspillere ble forespurt om 
deltakelse av sine respektive lagledere, og 
informert, både muntlig og skriftlig, om 
studien. Deltakerne ble informert om at de 
kunne trekke seg når som helst uten å oppgi 
noen grunn og uten at det ville får konse-
kvenser for deres videre deltakelse i gatefot-
ballen.  Intervjuene ble tatt opp digitalt og 
transkribert ordrett, kun med justeringer for 
å ivareta deltakernes anonymitet. Lydfilene 
ble slettet etter transkribering. Artikkelen er 
del av et større prosjekt «Gatefotball – mer 
enn bare fotball» som er godkjent av Regio-
nale komitéer for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk (REK). 

I forkant av intervjuene ble det utarbeidet 
en intervjuguide som omhandlet ulike sider 
ved å delta i gatefotballen. Det ble lagt opp 
til at deltakerne skulle få snakke fritt om det 
de var opptatt av. Vi erfarte for eksempel at 
deltakerne pratet relativt fritt om sine erfa-
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ringer, og temaer som vi ikke hadde med i 
intervjuguiden ble også diskutert, som f.eks. 
beskrivelsen av det å isolere seg og det å slite 
med angst og dårlig selvbilde. Vi ønsket å gi 
spillerne mulighet til å utrykke seg åpent og 
fritt om sine erfaringer og tanker knyttet til 
gatefotball som sosialiserings- og trenings-
tilbud. Vi har prøvd å gjengi spillernes stem-
mer gjennom å bruke relativt mange sitater, 
og på den måten også legge frem stoffet slik 
at det er mulig for leserne å følge stiene vi har 
gått. Analysene har blitt gjort av flere perso-
ner, noe som kan bidra til å skape nyanser i 
analysearbeidet. Informantene kommer fra 
forskjellige steder i Norge, og spiller på ulike 
gatefotballag. Vi har ikke intervjuet perso-
ner som har droppet ut, og baserer dermed 
analysen på erfaringene til de som over tid 
har valgt å delta i gatefotballen. Personene i 
denne studien har alle opplevd å være sosialt 
isolert. Det vil ikke være representativt for 
alle mennesker med rusbakgrunn. 

For å være mest mulig tro mot empirien, 
for å unngå gjentakelser og for å gjøre tek-
sten mer leservennlig, vil empiri og disku-
sjon gå parallelt. Vi søker å skille mellom 
informantenes og forskernes stemmer.

Empiri og diskusjon
Gatefotball – et lavterskeltilbud
I magasinet «Gatefotball – mer enn bare fot-
ball» står det skrevet:

 
«Frelsesarmeens gatefotball er et lavter-
skeltilbud for hjemløse, rusavhengige, 
tidligere innsatte og andre marginali-
serte grupper. Målet er å skape positiv 
vekst i spillernes liv gjennom aktivitet og 
sosiale samlinger». 

Gatefotballen består av sosiale samlinger, 
trening og kamper. Gatefotballen er ment å 
legge til rette for noen timers glede og triv-
sel innenfor en trygg, ivaretakende og rusfri 
sosial ramme, der Frelsesarmeen mener at 
nettopp det at deltakere blir oppringt, hentet 
og fulgt til trening i en tidlig fase, samt at 
de får treningsutstyr som joggesko og tre-
ningstøy, kan være et viktig ledd i å komme 
ut av isolasjon og inn i deltakelse. Et annet 
fenomen knyttet til gatefotballen som lavter-
skeltilbud er at det ikke stilles mange krav til 
deltakelse. 

Ola sier: «Litt etter litt har små mål gjort 
at jeg kan være mer tilstede i hverdagen. 
Hvis jeg tenker for langt frem, så starter 
press og en prosess med å komme inn i dår-

lige mønstre igjen». Olas erfaring antyder at 
krav til ham bør komme gradvis og i passe 
doser for at det ikke skal overskride det han 
kan tåle av utfordringer. Han vektlegger at 
det er viktig å få mulighet til å ta små skritt 
av gangen, og dette vil være sentral kunn-
skap for trenere og andre støttespillere [16]. 

Det eneste kravet som stilles til deltaker-
ne er at de må være rusfrie på trening. Rus 
sanksjoneres ikke utover at du ikke kan være 
med på trening der og da. Alle deltakere er 
innforstått med at utestenging fra trening 
ikke er ment som en straff for de som ute-
stenges, men som en ivaretakelse av de som 
deltar. Dette kravet ble primært fremsatt av 
enkelte rehabiliteringsinstitusjoner. Delta-
kerne uttrykker at de ser det som positivt at 
de, når de klarer å være rusfrie selv, ikke skal 
måtte forholde seg til andre som er i rus, da 
dette kan trigge et rus-sug. Et annet aspekt 
er at det også er motiverende å se at andre 
klarer å holde seg rusfrie. To av deltakerne 
sier: «Det å skulle gå på trening med folk 
som faktisk er rusfrie, så hjelper det deg og 
til å holde deg» (Per). «Når man ser at andre 
har klart det, så vil en klare det selv også» 
(Tor). Ved at tilbudet er rusfritt, ivaretas 
Frelsesarmeens mål om også å bidra til å øke 
antallet rusfrie timer hos deltakerne, noe 
som igjen kan gjøre det lettere å leve videre 
som rusfri [4, 6]. 

«Så sitter du der bare med dritten og 
er nykter»
Tre av informantene beskriver livet før ga-
tefotballen som en tilstand hvor de isolerte 
seg og valgte å ikke være sammen med an-
dre, selv om de heller ikke trivdes i sitt eget 
selskap. De beskriver hvordan rusmisbruket 
førte til at det ble vanskelig å forholde seg til 
andre mennesker. Kåre sier:

«I rusen taklet jeg ikke å være med folk. 
Jeg synes folk var idioter, men synes jeg 
selv var den største idioten. Og det å sitte 
i mitt eget selskap og egentlig ikke like 
meg selv… det er jo ikke kult. Fort litt 
angst og depressiv. Masse bitterhet og 
hat, mot alt og alle. Mot meg selv og.»

I sitatet viser Kåre hvordan rus gjør det van-
skelig å forholde seg til andre mennesker og 
dermed medfører tap av sosiale relasjoner. 
Sitatet gir inntrykk av at livet som rusmis-
bruker i stor grad var knyttet til isolasjon og 
selvforakt. 

Isolasjonen, som beskrives her, kan for-

stås som en posisjonering i forhold til an-
dre subjekter. Kåre har, gjennom samtaler 
med seg selv og delvis utprøving av å være 
sammen med andre, etablert både seg selv 
og de andre som «idioter». Subjektposisjo-
nen han tilbyr seg selv gir ham en identitet 
som en person som i tillegg til å være idiot, 
også sliter med angst og depresjoner, bitter-
het og hat. Dette er en person han ikke liker. 
Så lenge Kåre isolerer seg, vil ikke menin-
gene hans få mulighet til å bli utfordret, for-
handlet eller endret. De andre han beskriver 
samvær med, tildeler han subjektposisjoner 
som idioter, noe som kan antyde at den 
sosiale settingen han referer til bidrar til å 
forsterke alles selvbilde som idioter. I sosial 
samhandling vil alle kunne påvirke hver-
andre ut fra hvilke subjektposisjoner man 
tildeler hverandre, i hvor stor grad man er 
oppmerksom på de subjektposisjonene man 
tilbys og i hvor stor grad det er mulig å yte 
motstand mot dem. I sosiale settinger vil 
identitet være i spill avhengig av både hvilke 
subjektposisjoner man blir tilbudt og hvilke 
man inntar. Dermed vil det selvfølgelig både 
være rom for ytterligere negativ forsterkning 
eller positiv endring av Kåres selvbilde og 
identitet i møte med andre mennesker.

Flere av deltakerne antyder at rusen kan 
være en av årsakene til at de isolerer seg. 
Følgelig er det forståelig at mange kan opp-
leve det som en skuffelse at ikke isolasjon og 
negative elementer forbundet med det, blir 
svekket eller opphører når man forsøker å 
bryte ut av en tilværelse i rus. Anders sier:

«Jeg har vært en person som har isolert 
meg mye, nesten hele livet. Jeg har ru-
set meg i 13 år, så sluttet jeg å ruse meg. 
Så sitter jeg der og kjenner på ting som 
et menneske ikke skal kunne kjenne på, 
da. Og så skal jeg begynne å jobbe og alt 
dette her (...) For hver dag så sitter du 
der bare med dritten og er nykter. Og 
egentlig så vil du bare ruse deg. Jeg ble 
jo kastet ut av behandling, og så gikk jeg 
på trynet.» 

Sitatet viser at en rusfri tilværelse byr på nye 
utfordringer. Erfaringen antyder at ensom-
heten og det å merke kroppen kan bli en 
enda større belastning som rusfri hvor man 
blir sittende alene igjen med mange vanske-
lige følelser og opplevelser som i større grad 
ble holdt på avstand når man ruset seg – og 
som i noen tilfeller også kan ha vært det 
vanskelige livet som informantene uttrykker 
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at de ruset seg for å komme vekk ifra. Sitatet 
gir inntrykk av at opplevelser av isolasjon 
og selvforakt opprettholdes også når man 
er rusfri, noe som kan gjøre det vanskelig å 
forbli rusfri.

«Å ha noe glede i livet»
Gatefotball kan åpne for en mulighet til å 
prøve ut nye subjektposisjoner, eksempelvis 
som fotballspiller på et lag. Flere deltakere 
sier at det å spille fotball også representerer 
en «normal» og sosialt akseptabel aktivitet, 
som en kontrast og et alternativ til en rus-
tilværelse. I tillegg sier flere av deltakerne at 
gatefotballen er noe som gjør at de, i rusfrie 
perioder, ikke bare behøver å forholde seg til 
«dritten», men kan være noe de gleder seg 
til. Det er med dette bakteppet deltakerne 
trekker frem gatefotballen som et viktig 
vendepunkt. Ikke et ett punkt, men en grad-
vis prosess som skjer over tid. Anders sier; 
«Jeg klarte å hente meg inn igjen på grunn 

av gatefotballen (…) Jeg måtte ha fotballen 
for å ha noe glede i livet». Gatefotballen blir 
på denne måten veien til deltakelse for An-
ders, noe vi kan se igjen i flere av deltaker-
nes kommentarer. Samlet sett gir deltakerne 
inntrykk av at gatefotballen har vært en vik-
tig arena og et (første) skritt ut av isolasjon, 
og at det gir glede i en tilværelse som ellers 
kan oppleves som både ensom, meningsløs 
og vanskelig. 

Nettopp lavterskelelementet ved gatefot-
ballen kan tenkes å være av sentral betyd-
ning for at det gir glede. Alt du skal gjøre er 
å løpe etter en ball. «For oss er fotball et fel-
les språk. Man trenger ikke å ha noe særlig 
språk for å spille fotball. Det er en icebreaker 
for de fleste av oss» (Kåre). Sitatet sier ek-
splisitt at fotball som aktivitet opererer som 
et felles språk, som kan forstås som en måte 
å kommunisere på. Det kan være usikker-
het knyttet til betydningen av «språk» i den 
andre setningen – enten er betydningen 

verbalspråk, og da som en kontrast til be-
vegelsesspråk, eller det kan være en måte å 
indirekte uttrykke at deltakerne er språkfat-
tige, at de mangler kommunikasjonsferdig-
heter, langs flere akser. Uansett opererer fot-
ballaktivitetene både som kommunikasjon i 
seg selv og som en kommunikasjonsåpner, 
selv om deltakeren også har et forbehold ved 
å si «… for de fleste av oss». Å kommunisere 
gjennom fotball som et spill eller en type lek, 
kan man tenke seg at vil kunne være fysisk 
og sosialt utfordrende på en annen måte enn 
eksempelvis å sitte i samtaleterapi. 

«Å bygge identitet»
Spillerne beskriver at gatefotballen gir til-
gang til nye og positive opplevelser. Gjen-
nom gatefotballen ser de seg selv på nye 
måter som forsterker ønsket om en rusfri 
hverdag. Gatefotballen opererer som en are-
na for å møte andre mennesker og å komme 
seg ut av isolasjon. De møter engasjerte tre-

Illustrasjonsfoto
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nere på en arena hvor samtaler og det so-
siale er i fokus før, under og etter trening. 
Terskelen for å ytre seg er lav, de blir hørt, 
og andre bryr seg om hva de har å si. Spil-
lerne opplever dette som svært viktig og sier 
de sjelden eller aldri har sagt noe i plenum 
tidligere i livet. Tilhørighet til laget bidrar å 
skape relasjoner til andre mennesker og gir 
en opplevelse av tilhørighet. Sammen med 
andre i samme situasjon føler de seg mindre 
alene: 

«Fotballen fører til mestring og bedret 
fysisk form, ikke minst skaper man re-
lasjoner gjennom laget. Trening er noe 
å gjøre, og det trenger man når man 
vil endre livet sitt og bygge en identitet. 
Samhold og mestring gir bedret selvfø-
lelse». (Kåre).

Gatefotballen gir også tilgang til å møte an-
dre i samme situasjon og dele felles erfarin-
ger: «Bare det å sitte i en gruppe og snakke 
om min erfaring, og mine følelser, det er jo 
egentlig uvirkelig, kan du tenke deg at det 
kan gå an? Men det går». Per sier videre:  

«(…) jo mer du snakker med folk, jo 
bedre får du det angående det du går og 
tenker på hele tiden da. Det blir mindre 
farlig når du snakker om det. Så hvis du 
snakker om det tusen ganger så blir det 
til slutt, ja sånn er det bare.» 

Tor sier: 

«Jeg har vært en person som har isolert 
meg mye, nesten hele livet. Og jeg har 
lært at jeg faktisk er en ganske sosial 
person og at jeg liker veldig godt å være 
sosial. Jeg synes jeg er flink til å være 
sosial. Det er en egenskap jeg har fun-
net, da. Gjennom fotballen og gjennom 
VM.» 

Her ser vi eksempler på at gatefotballen 
skaper positiv vekst i spillernes liv, og at de 
får mulighet til å bygge identitet i et sosialt 
miljø som støtter og engasjerer dem. Med 
utgangspunkt i diskurspsykologiens identi-
tetsforståelse, vil det å være i sosiale kontek-
ster som gir «samhold og mestring» kunne 
være med på å konstituere et sosialt subjekt 
på en positiv måte (6, 10, 11). Gjennom 
gatefotball, som både fysisk og sosial sam-
handling, har flere av deltakerne konstruert 
og forhandlet frem nye identitetsmuligheter 

for både seg selv og for hverandre.
Når Kåre sier at «… trening er noe å gjø-

re» så kan det, slik andre informanter også 
tematiserer, bety tidsfordriv, samtidig som 
det også kan handle om å gjøre noe som 
ikke er knyttet til rusatferd. For flere av del-
takerne kan det se ut som om gatefotballens 
status har blitt endret fra å være tidsfordriv 
til å bli et svært viktig sted for sosialt samvær 
og fysisk aktivitet, som igjen gir mulighet for 
rusfri identitetsutvikling og nettverksbyg-
ging. 

Deltakelse i gatefotballgruppen gir økt 
opplevelse av mestring, både fysisk og psy-
kisk. Likevel, selv om deltakerne kjenner på 
økt grad av mestring, forteller de også hvor-
dan de må utfordre egne grenser. Anders 
sier følgende om opplevelsene han hadde da 
han skulle reiste utlands til VM i gatefotball:

«Den største utfordringen min var ang-
sten. Jeg får den globusen i halsen og 
jeg var svimmel hele veien. Jeg tenkte 
at dette kom til å bli den verste turen i 
livet mitt. Men på et punkt så gikk den 
bort. Jeg kjenner det av og til, men ikke 
så mye lenger. Jeg tror det har skjedd så 
mye at jeg ikke har hatt tid til å tenke 
over det.»

Deltakerne beskriver altså hvordan de må 
jobbe med seg selv å overvinne frykt både 
i sammenheng med fysiske ferdigheter, men 
også å skulle forflytte seg geografisk. Gjen-
nom fysisk aktivitet og deltakelse med andre 
ser vi hvordan deltakerne opplever situasjo-
ner som utfordrer dem på ulike måter. Selv-
følgelig vil det ikke være kun positive opp-
levelser, men i gatefotballen er det trenere 
og støttespillere som kan fange opp og gripe 
fatt i ulike situasjoner når de oppstår. På den 
måten kan gatefotballen åpne for en mulig-
het til å oppleve og utfordre seg selv, og til 
å jobbe med og løse utfordringer og kon-
flikter på nye måter. Alle deltakerne i denne 
studien uttrykker at gatefotballen er blitt et 
viktig holdepunkt i hverdagen som også stil-
ler krav til den enkelte. Deltakerne beskriver 
blant annet at det er viktig for dem å ha faste 
avtaler, og at det er viktig å vite at de bidrar 
inn i et felleskap. 

Avslutning
Studien viser at et sentralt element ved å 
være et gatefotball-lavterskeltilbud, er at det 
stilles få krav til deltakelse. For Frelsesarme-
en innebærer det at deltakerne bestemmer 

selv hvor store eller små skritt de ønsker å 
ta av gangen. I tillegg skal det gis rom for 
at man er den man er. Det eneste absolutte 
kravet er at man må være rusfri på trening. 
Deltakerne sier også at på sikt kan deltakelse 
på gatefotball motivere til å holde seg rus-
fri mellom treningene og samlingene. Det 
er viktig for spillerne at de som forsøker å 
motivere dem til å bli med på gatefotball, er 
mennesker som har kunnskap om og for-
ståelse for hvordan det kan være å leve som 
rusavhengig. 

Rusmisbruk kan medføre at personer iso-
lerer seg, at de har dårlig selvbilde og negati-
ve tanker om seg selv, noe som flere av delta-
kerne snakket om som en ond sirkel som det 
var vanskelig å komme ut av. Denne vonde 
sirkelen var virksom både mens de ruset seg, 
men også i en tidlig fase etter at de hadde 
sluttet å ruse seg. Frelsesarmeens gatefotball 
tilbyr mennesker med rusproblematikk til-
hørighet i en gruppe med likesinnede, hvor 
en overordnet hensikt er å bidra til glede og 
trivsel. For denne studiens deltakere har ga-
tefotballen bidratt til at de har klart å bryte 
en vond sirkel av isolasjon, dårlig selvbilde 
og negative tanker om seg selv, og beveget 
seg inn i mer deltakelse hvor de beskriver 
erfaringer av å føle seg sosialt inkludert, 
og hvor de har fått mulighet til å forhandle 
frem et mer positivt selvbilde og en mer ny-
ansert og fler-fasettert identitet. 

Denne studien viser at et lavterskeltilbud 
som gatefotball kan, hvis vi låner et begrep 
fra Dag Østerberg [17], forstås som å ha 
både enkle og likefremme hensikter, men 
også mer oblike hensikter. De oblike hensik-
tene kan først erkjennes i ettertid. Østerberg 
kaller denne typen handlinger «amfibiske» 
[17]. Et eksempel vil være når Per forteller 
at treningen han ble med på under et insti-
tusjonsopphold, var noe han gjorde fordi det 
var en del av opplegget, og han var innstilt 
på å gjøre det han fikk beskjed om. Det ga 
ham – der og da – likefremme og umiddel-
bare erfaringer med å bruke kroppen og å 
få en begynnende økt kontakt med kropp 
og emosjoner. Ved tilbakeblikk ser han at 
denne erfaringen kan ha vært viktig på flere 
måter. Eksempler på dette er at Per erfarte at 
det ikke var så farlig som han trodde å bruke 
kroppen, at aktivitet og samtaler med andre 
var en hjelp til å sortere emosjoner, samt at 
gatefotball og fysisk aktivitet også kunne 
minske abstinenssymptomer. Videre sier Per 
at det at han hadde gjort seg disse erfarin-
gene i en rehabiliteringssituasjon, gjorde det 
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Title: Feeling at home in everyday life – experiences from playing street-soccer 
Abstract 

n Purpose: to provide a descriptive analysis of the experiences of five street soccer 
players. the study elaborates how the players relate the street soccer experiences to 
their building of identity, social abilities and how they see football as a common non-
verbal language. 

n  Design and method: a qualitative focus group interview and individual follow-up 
interviews with five players who had been drug-free for more than one year. 

n  Results: the participants appreciated the street soccer as a low-threshold activity, 
particularly the fact that the only claim to them was to be sober when attending 
training or social gatherings. When attending they could determine their degree of 
involvement, allowing them to take small steps at a time. they described how their 
drug abuse had contributed to isolation, low self-esteem and lack of self-confidence, 
and how this life situation had left them in a – hard to break – vicious circle. street 
soccer had played a role in their coming out of isolation and giving them experiences 
of joy and achievements. in addition, the street soccer also helped the players to stay 
drug-free/sober between training sessions. 

n Conclusion: street soccer can be a place to develop and establish a drug-free identity, 
and a place to establish confidence and faith in both yourself and others. street soc-
cer provides a place where the players experience physical activity in social settings 
where there also were room for sorting out and discussing different experiences and 
emotions. some reported that physical activity even helped to lessen withdrawal 
symptoms. the results of the study may be transferable to other marginalized groups 
experiencing isolation and loneliness.

n Keywords: low-threshold activity, movement, street soccer, drug abuse, identity.

lettere for ham å komme tilbake til rehabili-
tering igjen også etter et tilbakefall, blant an-
net fordi han hadde erfart at fysisk aktivitet 
i trygge sosiale rammer kunne hjelpe både 
på abstinens, ensomhet og negative tanker. 
I et handlingsforløp, som en rehabiliterings-
prosess kan være, kan man gå noen omveier, 
i litt ulike retninger eller frem og tilbake. 
Handlingene vil ikke nødvendigvis ha en 
åpenbar og entydig hensikt. Imidlertid kan 
ulike oblike hensikter, ved tilsynelatende 
«meningsløse» omveier, kunne tre frem og 
erkjennes i ettertid [17].   

Fotball er én av mange mulige måter å 
være sammen på, og for mennesker med 
rusbakgrunn vil det kunne bidra på en like-
frem måte som arena for fysisk aktivitet, lek, 
konkurranse og samvær, et sted for å eta-
blere et rusfritt sosialt nettverk, et sted for 
å utvikle og etablere en rusfri identitet, og et 
sted for å etablere tillit til og tro på både seg 
selv og andre.

Man kan tenke seg at funnene fra denne 
studien kan ha overføringsverdi til andre 
arenaer eller aktiviteter for mennesker med 
rusbakgrunn, så fremt det åpnes for at del-
takerne kan gå sine omveier, med tillit til 
at omveiene kan være del av en amfibisk 
prosess hvor nye og avgjørende erkjennel-
ser kan vise seg å tre frem i ettertid. Studien 
kan trolig også ha overføringsverdi til andre 
marginaliserte brukergrupper som erfarer 
isolasjon og ensomhet. Ikke minst viser 
denne studien betydningen av tilgang til nye 
subjektposisjoner og nye kroppslige erfarin-
ger. Slik sett kan dette også ha overførings-
verdig til andre terapeut-bruker-relasjoner.
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