
I gadefodbold er 
man ikke ‘socialt 

udsat’ eller 
‘afhængig’. Der er 

man ‘fodboldspiller’

Socialt udsatte og mennesker med rusmiddelproblemer kan ofte føle, at de ikke hører 
til i samfundet. At de er uden for, og at de ikke har social støtte til at kunne komme ud 
af afhængighed eller andre problemer. En aktivitet som gadefodbold, der handler om 

at være fælles om andet end rusmidler, kan her have stor betydning.
AF BJØRNAR BLAALID
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Bjørnar Blaalid er sociolog og forsker  
ved Nord Universitet i Bodø i Norge

Forskning viser, at socialt udsatte ofte beskriver 
en manglende følelse af ’at høre til’ i samfundet.
Som en del af den følelse beskriver mange 
mennesker med rusmiddelafhængighed også 
manglende social støtte fra omgivelserne som 
en faktor, der gør det vanskeligere at bryde med 
de etablerede rusmiddelmiljøer, de færdes i. For 
hvis ingen har troen på, at man kan lykkes med 
at skabe sig et rusmiddelfrit liv, hvorfor skal man 
så orke at prøve? Det er i denne sammenhæng, 
at gadefodbold, som er en rusmiddelfri aktivitet, 
kan få betydning i hverdagen for dem, som for- 
søger at skaffe sig en levemåde, som ikke er sty-
ret af rusmidler (1)

En hverdagsaktivitet som fodbold kan
have stor betydning
Jeg er for nylig blevet uddannet ph.d. i sociologi  
og arbejder som forsker på Nord Universitet i 
Bodø i Norge. Mit ph.d.-projekt handlede om 
gadefodbold (2), og hvordan hverdagens sociale  
processer (eksempelvis deltagelse i gade- 
fodbold) kan have et potentiale for at fremme 
bedring i tilværelsen generelt. Mit fokus var rettet 
mod at undersøge processer, som ikke nødven-
digvis indgik som en del af terapeutiske metoder 
(som fx behandling på rusmiddelcentre etc.). Jeg 
var optaget af at undersøge, hvilke relationer og 
færdigheder som bygges op og udvikles i rus-
middelfri fællesskaber og arenaer. Med rusmid-
delfri arenaer menes her sociale aktiviteter, som 
mennesker med rusmiddelproblemer valgte at 
deltage i for at komme af med deres afhængig-
hed. Det kunne fx være behandling, men også 
andre tiltag såsom mentorforløb, gadefodbold 
eller andre tiltag (snedkerværksted, cykelrepa-
ration, kunstnerisk produktion m.fl., drevet af 
stiftelsen Kirkens Bymisjon og andre frivillige  
organisationer).
 
I løbet af min ph.d.-undersøgelse fulgte jeg 11 
norske personer (alder 23-55 år) med rusmid-
delproblemer (9 mænd og 2 kvinder). De fleste 
havde eksperimenteret med rusmidler – både 
alkohol og stoffer – fra en ung alder. Jeg både 
interviewede deltagerne i min undersøgelse og 
deltog også ugentligt i fodboldkampene. Gade-
fodbolden i den by, hvor jeg lavede min forskning, 

blev drevet af en frivillig diakonal organisation, 
stiftelsen Kirkens Bymisjon. Kirkens Bymisjon 
er en af Norges største frivillige organisationer, 
som driver socialt arbejde, og de er én blandt 
flere organisationer i landet, som arrangerer ga-
defodbold, nogle steder selvstændigt og andre 
steder i samarbejde med kommuner eller andre 
organisationer. Topfodboldklubber i enkelte klub-
ber i Norge tilbyder også gadefodbold til menne-
sker med rusmiddelproblemer. Men gadefodbold 
i Eliteserien (Norges ‘Superliga’) har ikke været 
en del af mit projekt.

Et spørgsmål, jeg undrede mig over flere gange i 
løbet af mit ph.d.-projekt, var følgende: Hvordan 
kan en tilsyneladende ’elementær’ hverdagsakti-
vitet som det at løbe rundt efter en fodbold ude 
på en bane få en så betydningsfuld virkning på 
deltagerne liv – og samtidig hjælpe med at etab-
lere nye sociale netværk?

Gadefodbold – et socialt lavtærskeltilbud 
”Gatefotball, det er noe mer enn bare fotball”  
Citatet er hentet fra deltageren Rune (alle navne 
er anonymiserede) på 27 år. Jeg bad ham beskri-
ve, hvad gadefodbolden havde betydet for ham. 
Runes indgang til rusmiddelafhængighed er en 
historie mere, som kan virke velkendt. Han be-
gyndte at eksperimentere med rusmidler i en ung 
alder og havde været afhængig, siden han var 13 
år. Han havde boet i plejefamilier og siden skole-
tiden været inde og ude af forskellige rusmiddel-
miljøer. Men på et tidspunkt anbefalede en ven, 
som selv spillede gadefodbold, at Rune skulle 
spille med. For Rune skulle det vise sig, at det 
at komme med i et gadefodboldmiljø og at møde 
andre ligesindede, som også arbejdede med 
deres rusmiddelproblemer, blev et vendepunkt i 
hans hverdag. Rune udtrykte det sådan her:

”Jeg er jo avhengig av rusmidler for å få hver- 
dagen til å gå rundt. Men de dagene jeg skal spille 
gatefotball så tar jeg jo ingenting, ruser meg ikke 
før trening. Rusmidler (…) du blir sløv ut av de, 
sant? Men de dagene jeg trener så motiverer jeg 
meg til å ikke drikke.”
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Rune beskrev en historie fyldt med rusproblemer 
og tilhørende belastninger. Stabile holdepunkter 
som familie, job og skole blev gradvist fortrængt 
i søgen efter rusmiddeloplevelser. Det vigtigste 
holdepunkt i Runes hverdag blev rusmiddel- 
miljøet. Men med deltagelse i det sociale miljø, 
som gadefodbolden gav, fik Rune den sociale 
støtte, han havde manglet indtil da i sit liv:

”Det viktigste er det sosiale samholdet i laget. 
Det å prestere, mestringsfølelse rett og slett. Det 
er noe jeg ikke har hatt på lenge, lenge. Så det gir 
meg et veldig stort løft. Og det gir meg ikke den 
trangen til å ruse meg”

Citatet viser, hvordan gadefodbolden får be-
tydning ved at blive en rusmiddelfri arena, som 
opmuntrer til sund aktivitet. Overføringsværdi-
en ligger i, hvordan fællesskabet giver Rune en 
grundlæggende form for socialisering. Han fik en 
mulighed for at betyde noget for andre, og det 
hjalp ham til at etablere nye og sundere rutiner i 
hverdagen. Rune var en af flere deltagere, som 
havde spillet fodbold, da de var børn. Og det, at 
han kunne drage nytte af færdigheder og kund-
skaber, som han havde udviklet i barndommen, 
gav også smag for mere:

”Det bare bygger på seg rett og slett, blir bedre 
og bedre basert på fotballen, ikke sant? Så det er 
helt klart en vei ut av rusen. Uten tvil. I hvert fall 
et bra utgangspunkt.”

For Rune blev gadefodbolden meningsfyldt, fordi 
det var den ene ‘brik’, han manglede for at kunne 
stikke en ny kurs ud, som ledede mod en tilvæ-
relse, som ikke handlede om at skaffe sig rus-
midler.

En af de ældste deltagere, Kjetil på 54 år, havde 
været afhængig af rusmidler i over 30 år, og han 
fremhævede betydningen af at være en del af et 
inkluderende miljø:

”Fotballen er kjempeartig, og det er et veldig 
sånn inkluderende miljø. Støtteapparatet (perso-
nalet på Bymisjonen) gir oss instrukser om hvor-
dan vi skal forholde oss til hverandre, prate med 
hverandre med respekt og være inkluderende og 
gi ros.”

Forskning i rusmiddelproblemer viser, at rusmid-
delafhængige ofte isolerer sig fra omverdenen, 
og de udvikler negative tanker om sig selv. Cita-
tet fra Kjetil viser, at gadefodbolden kan modvir-

ke dette gennem at være en aktivitetsform, som 
bidrager til at skabe glæde og trivsel og bliver et 
positivt fællesskab, som handler om noget andet 
end rusmiddelrelaterede aktiviteter. Citatet fra 
Kjetil viser også, at det ikke kun er selve aktivi-
teten, som er vigtig, men også lige så afgøren-
de er miljøet omkring aktiviteten og det at kunne 
have almindeligt socialt samvær med mennesker 
i samme situation:

”Det å få være med på gatefotballen og få folk 
som faktisk er kommet ut av rusen og hjelpe de 
med å få et bedre liv ute og de utfordringene som 
er der. Jeg kunne også tenkt meg å jobbe mer 
med forebygging av rus. Jeg er jo desidert eldst 
av alle som er med. Så jeg er liksom litt sånn 
«onkel».”

Kjetil som den ældste og holdets ‘senior’ fik i 
dette fællesskab brugt sine rusmiddelrelaterede 
erfaringer på en positiv måde, som kom hele 
fællesskabet til gode. Dette gennem at tilbyde 
ekstra støtte til de spillere, som var inde i tunge 
perioder. Citatet viser blandt andet, hvordan 
deltagerne lægger vægt på at have det godt 
sammen og at støtte hinanden. Det er sådan, 
man skal gøre på et fodboldhold. Samtidig, ved 
at hjælpe andre til at holde fast i gadefodbolden, 
blev Kjetil også stærkere i sig selv.

Det, at holdet var et trygt sted, og at træningerne 
foregik i trygge rammer, var et centralt aspekt af, 
hvorfor deltagerne holdt fast ved gadefodbolden. 
Rune uddybede det sådan her:

”Vi har ikke noe samtaler om den «rusbiten» da. 
For her skal vi spille fotball, her skal vi ikke prate 
om rus, og vi må komme edru dersom vi vil være 
med.”

I andre rehabiliterings- og behandlingstiltag 
stilles der ofte krav om, at man ikke må være 
påvirket af stoffer eller alkohol for at være med. 
Citatet fra Rune viser, at i gadefodbolden stilles 
der kun krav om at være i ‘form’ til at spille, når 
deltagerne var samlede til træning. Hvis en 
spiller mødte op og var så påvirket af stoffer, så 
det var vanskeligt at spille, så måtte han stå over 
træningen den dag. Men på samme tid var en 
udelukkelse på dagen ikke det samme, som at 
man blev smidt af holdet. I gadefodbold har man 
lov til at have en dårlig dag.

Et andet vigtigt aspekt var brugerinddragelsen. 
Spillerne var i fællesskab blevet enige om, at der 30
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“ Han fik en mulighed 
for at betyde noget 
for andre, og det 
hjalp ham til at 
etablere nye og 
sundere rutiner i 
hverdagen”
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ikke skulle snakkes om alkohol og stoffer under 
træningen. Det, at være en del af holdet, inde-
bar dermed, at spillerne aktivt skulle forholde sig 
til hinanden og etablere et fælles sæt af regler 
og rutiner. Det var også deltagerne, som hoved-
sageligt var ansvarlige for at skabe det sociale 
fællesskab.

Fra ‘rusmiddelafhængig’ og ‘socialt udsat’  
til ‘gadefodboldspiller’ og menneske
Hvilken betydning har så gadefodbolden for men-
nesker, som kan betegnes som socialt udsatte? 
Centralt handler det om, at spillerne socialiseres 
ind i et liv med nye forventninger og nye roller, 
både til sig selv, men også til omgivelserne. Dette 
kan med fordel forstås som en proces og kan il-
lustreres med, hvordan spillerne oparbejdede sig 
en status som ‘fodboldspiller’, som over tid over-
skyggede statussen som ‘rusmiddelafhængig’. 
Motivationen for at holde sig væk fra rusmidler 
skabes gennem, at spillerne bliver inkluderede i 
et fællesskab, som bliver opfattet som ‘normalt’ 
og socialt accepteret af omverdenen. Det viser, 
at det at modtage social støtte var vigtigt, både 
indefra i selve gadefodboldmiljøet, men i lige så 
høj grad fra mennesker udefra:

”Sønnen min synes det er morsomt med gatefot-
ballen. Han er veldig glad for at jeg har tatt tak i 
livet mitt. Både han og dattera mi har vært skep-
tiske til at jeg skulle klare det her, fordi jeg har 
skuffet dem før.”

Citatet fra Kjetil viser, at han oplevede, at fami-
lien og omverdenen reagerede positivt på hans 
deltagelse i gadefodbold. Det, at Kjetil deltog i 
denne aktivitet, blev dermed hans måde at vise, 
at han forsøgte at lægge sit liv om. Gennem store 
dele af livet er spillerne blevet socialiseret ind i 
en kultur, hvor de har lært sig at sætte pris på 
rusmidlerne og på rusen. Men med deltagel-
sen i gadefodbold-fællesskabet måtte spillerne 
lære sig nye sociale spilleregler. Det at lære nye 
spilleregler markerer dermed et skifte ud af rus-
middelproblemerne og over i noget andet. Med 
andre ord: Rusen skal blive mindre værd, mens 
fodbolden skal øges i værdi. Spilleren Steinar på 
23 år beskrev det sådan her:

”Det er jo noe med å skille personen fra proble-
met. Det tror jeg mange fikk et inntrykk av på  
cupen. Tror det hjalp. De vet at gatelaget vårt er 
et ‘rus-lag’, men når de får se oss stå der og dele 
ut trofeet, og være ordentlige og høflige. Da ser 
de jo at vi ikke er så ‘ille’.”

Mange af spillerne fortalte om deres erfaringer 
med at føle sig udenfor i samfundet. De mang-
lede arenaer, hvor de kunne få anerkendelse og 
social accept. Noget, som var vanskeligt, når de 
var tilknyttet rusmiddelmiljøerne. Fodboldturne-
ringen, som Steinar omtaler i citatet, bliver der-
med et eksempel på, at spillerne kunne vise om-
verdenen, at de også var ‘deltagende borgere’ i 
samfundet ved at blive givet muligheden for at 
optræde som ‘almindelige’ mennesker i en social 
sammenhæng.

Som rusmiddelfri arena får gadefodbolden en 
vigtig funktion i samfundet. Socialiserings-
processen, som spillerne oplever, forstær-
kes yderligere af, at det at deltage i sportslige  
aktiviteter bliver anset som socialt accepta-
belt af omgivelserne. Det er noget, som kan 
give et positivt selvbillede og dæmpe den 
stigmatisering, som er knyttet til rusmiddel- 
afhængighed.

Gadefodbold er dermed en af flere måder at 
være sammen med andre på. For spillerne var 
det vigtig at kunne få lov til at bidrage på en 
rusmiddelfri arena, som indbyder til leg, socialt 
samvær, konkurrence og fysisk aktivitet. Gade-
fodbolden blevet derfor et sted, hvor de kunne 
etablere både tillid og mestringsoplevelser. Som 
fællesskab giver gadefodbolden plads til, at man 
er den, man er.
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I Norge opstod gadefodbold via frivillige organisationer i 2005-2006. Det er et såkaldt ‘lav-
tærskeltilbud’, det vil sige, at det er et tilbud rettet mod personer med rusmiddelproblemer, 
uden at man behøver en henvisning eller søge om en plads for at kunne deltage. I alt er der 
registreret over 300 aktive gadefodboldspillere i Norge, fordelt på 22 hold. Der findes også 
en paraplyorganisation ‘Fotballstiftelsen’, som gennem topklubberne organiserer serie- og 
cupspil blandt gadefodboldholdene (3).
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