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Dansk abstrakt 

Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard  

Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. 

Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni 2012 

Kontaktperson: Andreas Bjerregaard, andreas_bjerregaard@yahoo.dk 

Baggrund: I samfundet er der en øget bevågenhed omkring, hvordan man sammensætter 

sundhedsinterventioner bedst muligt for udsatte grupper. Mange af disse sundhedsinterventioner 

kan med fordel have en fysioterapeutisk indgangsvinkel. Med betegnelsen socialt udsatte forstås 

det, at personer lever et liv der falder udenfor den samfundsmæssige forståelse af, hvad et godt liv 

er. Opgaven tager udgangspunkt i projektet Ombold, der arrangerer gadefodbold for hjemløse og 

sørger for at hjemløselandsholdet deltager ved hjemløseverdensmesterskaberne.  

Formål: Formålet med opgaven er at fortælle, hvordan to socialt udsatte har oplevet at være en del 

af Ombold, og hvordan deres deltagelse på hjemløselandsholdet har haft indvirkning på deres liv. 

Med denne viden ønsker vi at opnå en forståelse af, hvilke virkemidler der kan være brugbare for 

sundhedsprofessionelle i andre sundhedstilbud. 

Materiale og metode: Et kvalitativt studie baseret på to semistrukturerede interviews af to spillere 

fra hjemløselandsholdet 2012. Interviewene er analyseret og fortolket gennem en modificeret 

udgave af systematisk tekstkondensering beskrevet af Malterud. Derudover er materiale diskuteret 

ud fra teorierne om self efficacy og social kapital af hhv. Bandura og Putnam 

Resultat: Resultaterne er gengivet som to narrative fortællinger. Ud fra informanternes interviews 

er der identificeret fem betydningsfulde temaer, som begge fortællinger bygger på. 

Konklusion: Begge informanter har gennem Omboldforløbet øget deres self efficacy og sociale 

kapital, hvilket har en positiv effekt på begge informanters sundhedsadfærd og livsglæde. For begge 

informanter har forløbet haft indflydelse på deres hashmisbrug, hvilket har medført at deres misbrug 

enten er reduceret eller helt stoppet. Derudover fortæller de begge, at de er blevet mere tolerante og 

bedre til at styre deres temperament.  

Perspektivering: Erfaringer med sundhedsfremmende adfærdsændringer fra Ombold kan med 

fordel overføres til arbejdet med andre grupper af socialt udsatte fx langtidssygemeldte i projektet 
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Tilbage Til Arbejde. Fremadrettet kan det være relevant at gennemføre flere studier, der 

dokumenter langtidseffekter af deltagelse i projekt Ombold.  

Nøgleord: Fysioterapi, Ombold, self efficacy, social kapital, socialt udsatte, hjemløse, misbrug, 

fodbold, fysisk aktivitet, sundhedsfaglige, tværfaglighed, Bandura, Putnam.   
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English abstract 

Authors: Cathrine Pedersen og Andreas Bjerregaard  

Supervisor: Nicolas Kjerulf, lecturer, physical therapist, M.Sc. 

Time and place: January 2013, Bachelor Degree Programme in physiotherapy, Metropolitan 

University. 

Contact person: Andreas Bjerregaard, andreas_bjerregaard@yahoo.dk 

Background: In society today there is an increased attention how to construct health interventions 

for marginalised groups in a profitable way. Many of these health interventions can benefit from a 

physiotherapeutic approach. The term socially marginalized is defined as individuals living a life 

which falls outside the common perception of what a good life is. The paper takes its onset in the 

project „Ombold‟ which arrange football for homeless people and participate at the Homeless 

World Cup. 

Aim: How two socially marginalised people have experienced to be a part of Ombold, and how 

their participation on the homeless national team has affected their lives. With this knowledge we 

seek to obtain an understanding of the instruments which can be applicable for other health projects.     

Material and method: A qualitative study based on two semi-structured interviews of two players 

from Ombold. The interviews are analysed through a modified version of systematic text 

condensation described by Malterud. Furthermore, the material is discussed on the basis of the 

theories of self efficacy and social capital developed by Bandura and Putnam.   

Results: The results are presented as two narratives. From the interviews five important themes, 

which both narratives are based on, are identified. 

Conclusion: Both informants have through the course of Ombold increased their self efficacy and 

social capital. This has a positive effect on their health behaviour and joy of life. For both players 

hash addiction was eider reduced or completely stopped. They have become more tolerant and 

better to control their temperament. 

Perspective: Experiences from Ombold can with benefit be applied to the work with other groups 

of socially marginalised people, e.g. people on long term sick leave in the project „Back to Work‟. 

Prospectively, it can be relevant to conduct further studies which document long term effect of 

Ombold. 

mailto:andreas_bjerregaard@yahoo.dk
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Keywords: Physiotherapy, Ombold, self efficacy, social capital, socially marginalised people, 

homeless, addiction, football, physical activity, health professionals, interdisciplinarity, Bandura, 

Putnam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English abstract: 350 words 



5 

 

Forord 

 

Vi vil gerne rette en stor tak til alle, der har hjulpet og bidraget til denne bacheloropgave.  

Først og fremmest vil vi takke de to informanter der med deres fortællinger og åbenhed har gjort 

denne opgave til en spændende proces. 

En stor tak til vejleder, Nicolas Kjerulf, der med gode og konstruktive vejledninger og diskussioner 

har hjulpet til med at bevare den røde tråd under hele forløbet. Derudover har vi haft stor glæde af 

vores metodevejleder Bente Hovmand, der har vejledt i henhold til udarbejdelse af opgavens 

narrativer. 

 

Endnu en tak skal gå til Julian Jørgensen og Louise Hansen, der har hjulpet med hhv. forsidedesign 

og sproglig vejledning.  

I denne forbindelse vil vi også gerne takke de sponsorer der gjorde det muligt for os, at følge 

hjemløselandsholdet til Mexico, hvilket gav os gode forudsætninger for at etablere den nødvendige 

kontakt til landsholdsspillerne. Uden deres bidrag ville det ikke have været muligt at gennemføre 

projektet. 

 

Derudover har vi haft stor gavn af kommentarer og faglige diskussioner fra medstuderende, lektor 

Jannick Marshall, og drivkræfterne personerne bag Ombold og andre samarbejdspartnere. 

 

 

København, januar 2013 

Cathrine og Andreas Bjerregaard  
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1. Indledning 

1.1 Baggrund 

Alt for mange mennesker lever under betegnelsen socialt udsatte. Denne betegnelse er møntet på 

personer, der i deres dagligdag mødes af omstændigheder, som gør, at den måde de lever deres liv 

på, falder udenfor den dominerende samfundsmæssige forståelse af, hvad et godt liv er (Rådet for 

socialt udsatte, 2012 s. 4). Socialt udsatte er ikke klart defineret, og begrebet er snarere et sprogligt 

begreb om personer med risiko for at blive udsat i en social sammenhæng (Rådet for socialt udsatte, 

2012, s. 7). Der findes ifølge rådet for socialt udsatte forskellige grader af udsathed. Personer som 

er i risiko for at blive udsatte personer, som er udsatte personer, og personer som er socialt udstødte 

(Rådet for socialt udsatte, 2012, s. 6).  

            

Følger vi tal fra socialministeriet, er de offentlige nettoudgifter til socialt udsatte voksne steget støt 

fra 2007, hvor der blev brugt 496 mio. kr., til 2011, hvor tallet var steget til 588 mio. kr. 

(Statistikbanken, 2012, ¶ Sociale forhold, sundhed og retsvæsen). Den nyligt vedtagne finanslov for 

2013 (På vej mod et stærkere Danmark, 2012, s. 4) viser et stigende fokus på denne gruppering. 

Med finanslovforslaget lægger regeringen op til at øge indsatsen for udsatte grupper. Regeringen 

foreslår bl.a. at udmønte satspuljer til udsatte og til at bedre sundhed for udsatte grupper. 

Regeringen vil yderligere prioritere udsatte grupper med 900 mio. kr. som led i udmøntningen af 

reservepuljer, der skal gå til initiativer, der kan forbedre forholdene for udsatte grupper (På vej mod 

et stærkere Danmark, 2012, s. 6). 

Socialt udsat 

Hjemløse 

Volds-
ramte 

personer  

Seksuelt 
overgreb

-ede  

Suicidal 
truede 

Alko-
holikere 

Narko-
maner 

Prosti-
tuerede 

Sinds-
lidende 

Figur 1. Socialministeriet, som varetager socialt 

udsatte, opdeler udsatte personer i otte grupper: 

hjemløse, narkomaner, prostituerede, sindslidende, 

alkoholikere, suicidaltruede, ofre for seksuelle 

overgreb og voldsramte personer (Social- og 

integrationsministeriet, 2012, ¶ Sociale områder).  
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Opgaven tager udgangspunkt i tre undergrupper af socialt udsatte: alkoholikere, hashmisbrugere og 

hjemløse. Undersøgelser viser, at der har været stigningen i antallet af stofmisbrugere med ca. 30 % 

over 10 år, og at der i 2009 ifølge Sundhedsstyrelsen var ca. 33.000 stofmisbrugere (Årsrapport 

Rådet for Socialt udsatte, 2012, s. 28). Derudover viser tal fra Sundhedsstyrelsen, at der i 2008 var 

35.000 personer i offentligt finansieret alkoholbehandling i løbet af året (Årsrapport Rådet for 

Socialt udsatte, 2012, s. 31). Da det dog langt fra er alle, der vedkender sig deres misbrug og 

dermed ønsker at modtage behandling, giver dette ikke et præcist billede af, hvor mange personer, 

der reelt er i en udsat position grundet alkohol. Et nærmere estimat her på har vi ikke kunnet finde. 

Studier omkring hjemløse viser, at der var estimat på 5.253 hjemløse personer i 2007 og 4.998 

personer i 2009 (Hjemløse i Danmark, 2009, s.10). Undersøgelsen om hjemløse tager udgangspunkt 

i hjemløses boligsituation uden at inddrage personens øvrige sociale situation. For at komme ud af 

hjemløshed, skal ens bolig opfylde en række kriterier. For eksempel skal den være egnet til 

beboelse, man skal have den juridiske ret til at benytte stedet, dvs. i form af en lejekontrakt, og man 

skal samtidig have mulighed for at have et privat, socialt liv, hvor man kan lukke sin dør (Hjemløse 

i Danmark, 2009, s. 10). 

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har medvirket til undersøgelser af faktorer, der har 

betydning for, hvordan man bedst hjælper socialt udsatte til fastholdelse af boligsituation (Fra 

hjemløs til egen bolig, 2012, s. 10-11). Her peges på fem punkter, der er vigtige for fastholdelse af 

at være kommet ud af hjemløshed. 1. At kommunen anviser en bolig i et miljø, som ikke er præget 

af alkohol- og stofmisbrug. 2. Etablering af et netværk, eksempelvis ved jævnligt at have aftaler og 

på den måde udfylde hverdagen. 3. Samvær med evt. børn. 4. At kommunen giver tilladelse til at 

administrere økonomien (Undersøgelsen viser, at det giver hjemløse ro og tryghed at vide, at de 

faste boligudgifter bliver betalt). 5. Forskellige typer af aktiviteter, som kan erstatte gamle rutiner. 

Aktiviteterne skal danne rammen om et socialt netværk, der kan skabe tryghed og stabilitet. Et 

eksempel herpå er gadefoldbold. 

Som fysioterapeut er der mange spændende aspekter i at arbejde med socialt udsatte og idræt i 

særdeleshed. Fysioterapeuter er en værdifuld aktør i arbejdet med at sundhedsfremme, både gennem 

fysiologisk viden og den pædagogiske håndtering af socialt udsatte som gruppe. Denne værdi skal 

profession holde sig for øje i fremtiden, da fysioterapeutiske fagkompetencer kan have 

medindflydelse på, hvordan disse interventioner kan udnyttes bedst muligt og dermed være 

medvirkende til at skabe vækst inden for faget. 
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Et område som kunne være interessant for fysioterapeuter er hele rehabiliteringsområdet. 

Udgangspunktet for rehabilitering er omstændigheder i helbredet eller den sociale situation som 

medfører begrænsninger i hverdagen (Hjortbak, 2011, s.11). En af disse begrænsninger kan være et 

misbrug. I 2005 påbegyndte Vestsjællands Amts Misbrugscenter i samarbejde med Gerlevs 

idrætshøjskole udviklingsprojektet ”Krop og læring – Mere styr på eget liv” som henvendte sig til 

voksne stof- og alkoholmisbrugere, som havde et ønske om at komme ud af deres misbrug. 

Projektet fokuserede på fysisk aktivitet som en del af behandlingen (Rasmussen & Roessler, 2008, 

s. 7). I en rapport fra Syddansk Universitet over projektet fremgår det, at deltagerne gennem 

idrætten fandt en måde at få tankerne væk fra stofferne ved at aktivere kroppen fysisk, og en stor 

del af deltagerne formåede at nedsætte eller komme ud af deres misbrug (Rasmussen & Roessler, 

2008, s. 143). Denne gavnlige effekt understøttes af evaluering af projekt ‟Fysisk aktivitet for 

udsatte grupper‟ udarbejdet af Socialforvaltningen, der indebar tilbud og fysisk aktivitet til udsatte 

grupper. Konklusionen blev, at tilbud om fysisk aktivitet har sin berettigelse og en lang række 

positive effekter på udsatte grupper som eksempelvis øget livskvalitet, bedre sociale relationer, øget 

selvværd og selvtillid, nedsat stofindtag, øget håb om fremtiden mm. (Kjeldgaard, 2009, s. 20). Der 

er altså belæg for at sige, at fysisk aktivitet er gavnligt for socialt udsatte grupper, og der er derfor 

her også et marked for fysioterapeuter, som på bedst mulig vis må klæde sig på til at varetage. Den 

nævnte litteratur afspejler et åbent land af muligheder og potentiale i benyttelsen af fysisk aktivitet, 

men dels også den udfordring og opgave der ligger i at formidle og implementere fysisk aktivitet i 

samfundets etablerede organisationer og systemer på en måde, der er brugbar i arbejdet med socialt 

udsatte grupper.  

I denne opgave tages udgangspunkt i et succesfuldt projekt kaldet Ombold, der danner rammen om 

en sundhedsintervention for socialt udsatte personer. En stor del af brugerne af Ombold befinder sig 

i en udsat position, hvor hjemløshed hurtig kan opstå. Projektet Ombold forsøger at give hjemløse 

og socialt udsatte personer en ‟ommer på livet‟. Dette sker primært gennem gadefodbold (Ombold, 

2012, ¶ Om Ombold). Det, Omboldprojektet forsøger på, er at klæde hjemløse og socialt udsatte 

personer på til at håndtere hverdagslivets udfordringer. I Ombold regi ligger også 

hjemløselandsholdet. Dette landshold bestræber sig på at deltage i verdensmesterskabet i fodbold 

for hjemløse, som afholdes hvert år rundt omkring i verden. Udover den fysiske aktivitet i form af 

fodbold, så giver det de socialt udsatte en mulighed for at interagere og deltage i sociale netværk, 

hvor de kan udvikle relationer til ligestillede personer, og hvor de sammen kan hjælpe hinanden.  
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1.2 Forforståelse 

Den almene fordom om socialt udsatte personer er, at der er tale om en gruppe mennesker, som er 

socialt afvigende fra samfundet. Det er vores fællesforståelse, at grunden til, at socialt udsatte er 

havnet i deres situation, er mange og komplekse. Overordnet bygger vores forforståelse på, at 

socialt udsatte har brug for hjælp til at blive inkluderet i samfundet igen eller brug for at få 

kommunal støtte til at varetage deres dagligdag. 

Gennem et samarbejde med hjemløselandsholdet har vi stiftet bekendtskab med socialt udsatte 

personer, som spiller gadefodbold. Derfor bygger vores forforståelse på den viden og erfaring, vi 

har opnået gennem det længerevarende forløb vi har gennemgået med holdet. Forforståelsen er 

derfor præget af, at vi har fungeret som fysioterapeuter i det længerevarende forløbet op til 

verdensmesterskaberne og under årets Homesless World Cup, der i år blev afholdt i Mexico City. 

Desuden bygger vores forforståelse på praktisk og teoretisk viden, som vi har erhvervet os gennem 

den fysioterapeutiske grunduddannelse.  

På baggrund af ovenstående er følgende forforståelser opstået:  

 I samfundet eksisterer der en tendens, som skaber en stigmatisering af socialt udsatte. 

 En betydelig del af socialt udsatte kæmper med psykiske lidelser.  

 Socialt udsatte er generelt mindre fysisk aktive og mere usunde end resten af 

befolkningspopulationen. 

 En stor del af socialt udsatte har svært ved at tage kontakt til sundhedsvæsnet grundet 

mistillid og dårlige erfaringer. 

 Sundhedspædagogiske indsatser som Ombold kan medvirke til at socialt udsatte kan komme 

ud af deres misbrug.  

 Når socialt udsatte kommer ud af et evt. misbrug, har de bedre chancer for at kunne 

bibeholde et job og derved bidrage til samfundet. 

Forforståelsen er løbende i opgaven blevet taget frem for at sikre, at vi forholder os bevidstgjort 

(Birkler, 2005, s. 96-101; Malterud, 2008, s. 46-52). 
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1.3 Mål og formål 

Mål 

Målet med opgaven er at fortælle to informanters historier om Ombold: Hvordan har deres 

deltagelse i Ombold og på hjemløselandsholdet påvirket deres liv? 

Formål 

Formålet med at skrive et narrativt bachelorprojekt om socialt udsatte personers oplevelser på 

hjemløselandsholdet er at opnå en viden, som kan omsættes til sundhedsinterventioner med en 

fysioterapeutisk indgangsvinkel for socialt udsatte.  

Gennem to af hjemløselandsholdsspillernes optik, vil vi forsøge at finde ud af, hvilke oplevelser og 

erfaringer de har fået tilført via deres deltagelse på hjemløselandsholdet. Nærmere bestemt hvilke 

tendenser kan identificeres ud fra interviewudsagn fra landsholdsspillerne fra hjemløselandsholdet. 

Opgaven kan bruges som inspiration for fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle, som er i 

berøring med socialt udsatte i en lang række sundhedstilbud. Den kan ligeledes bruges til opstart af 

lignede projekter á la hjemløselandsholdet. 

1.4 Forskningsspørgsmål 

 På hvilke områder oplever informanterne, at det at være en del af hjemløselandsholdet har 

gjort en forskel på deres livsførelse? 

 Hvilken betydning for informanterne har oplevelser med fysisk aktivitet gennem forløbet 

haft ift. motivation for en sundere livsstil? 

 Hvilken indflydelse oplever informanterne, at forløbet med hjemløselandsholdet har haft for 

deres evne til at håndtere hverdagen? 

1.5 Begrebsafklaring 

 At håndtere hverdagen: Det at være i stand til at overkomme dagligdagsting som for 

eksempel at stå op om morgenen, købe ind, lave mad, gøre rent, følge et studieforløb eller 

bibeholde et arbejde. 

 Socialt afvigende: En sociologisk fællesbetegnelse for opførsel og tilstande, der strider mod 

almindelig accepterede sociale normer. 

 Stigmatisering: En stempling af folk, der kendetegner, at denne person eller gruppe er 

moralsk mindreværdige. 
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1.6 Afgrænsning 

I opgaven har vi valgt at omtale landsholdsspillerne på hjemløselandsholdet som socialt udsatte og 

dermed afvige fra hjemløsebegrebet. Vi tolker derfor deres nuværende position som socialt udsatte 

og ikke som hjemløse. Grunden til dette er, at en del af landsholdsspillerne før eller under forløbet 

hos Ombold har fået fast bolig og kan derfor ikke længere betragtes som hjemløse. 

Landsholdspillerne befinder sig dog stadig i en udsat position, hvor hjemløshed hurtig kan opstå. 

Landsholdsspillernes niveau af hjemløshed er derfor ikke sammenligneligt ud fra et generelt 

hjemløsebillede. 

De to informanter er derfor hverken tilstandsmæssigt, aldersmæssigt eller geografisk repræsentative 

for den samlede fordeling af hjemløse i Danmark.  

 

2. Teoretisk grundlag 

For at kunne belyse hvilken påvirkning Omboldforløbet har haft på landsholdsspillerne i relation til 

adfærdsændring findes det relevant at inddrage begreberne ‟self efficacy‟ og ‟social kapital‟. 

Derudover præsenteres Ombold for at give en uddybende forståelse for projektet indhold.  

2.1 Self efficacy 

Self efficacy er relevant, når det skal vurderes, hvilken påvirkning et forløb hos Ombold har haft på 

en landsholdsspiller i henhold til adfærdsændring, nye, sunde vaner samt et eventuelt misbrug.  

Der er udviklet en lang række adfærdsteorier, hvoraf en af disse er The Social Cognitive Theory, 

der søger at gøre rede for, hvorfor mennesker handler, som de gør, eksempelvis når det gælder 

sundhedsadfærd (Ziebel, 2001, s.11). En videreudvikling af denne teori indeholder begrebet self 

efficacy, som ifølge Bandura udspringer af menneskets grundlæggende stræben efter at kontrollere 

begivenheder, som påvirker deres liv. Mangel på kontrol afføder ængstelse, apati og fortvivlelse 

(Bandura, 1997, s. 2). Self efficacy bygger på to centrale begreber; self beliefs og outcome 

expectancies (Figur 2). Self beliefs omhandler menneskets tro på egne evner til at gennemføre en 

bestemt handling. Outcome expectancies omhandler menneskets vurdering af, om en given 

handling vil føre til et bestemt udfald (Ziebel, 2001, s. 13). Det er troen på denne evne samt troen 

på, at man kan skabe en vis virkning af ens handlinger, der er omdrejningspunktet i teorien (Ziebel, 
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2001, s. 13). For at højne forståelsen af teorien self efficacy gives her en uddybende forklaring af de 

to begreber. 

 

Figur 2 Model af self efficacy frit efter Bandura (Ziebell, 2001, s. 13). 

 

2.1.1 Self beliefs 

Bandura anfører, at: “Efficacy beliefs play a key role in the self-regulation of motivation. People 

motivate themselves and guide their actions anticipatorily by the exercise of forethought.” Og 

tilføjer: “They form beliefs of what they can do” (Bandura, 1997, s. 6). Denne tro på egne evner 

influerer på, hvorledes mennesker tænker, føler, motiveres og handler (Bandura, 1997, s. 2). Ifølge 

Bandura baserer menneskets motivation for handling sig mere på troen på egne evner, end hvad der 

faktisk objektivt er sandt (Bandura, 1997, s. 2; Ziebel, 2001, s. 13). Det er således ikke de faktiske 

evner, mennesket besidder, der afgør ens handlinger, men derimod ens tro på, hvad man er i stand 

til at udføre med de evner, man har (Ziebel, 2001, s. 13). Efficacy beliefs spiller ifølge Bandura en 

afgørende rolle i selvreguleringen af motivation (Bandura, 1997, s. 6). Såfremt et menneske tvivler 

på egne evner til at udføre en vis handling, forudsiger teorien, at de vil have forringet motivation for 

at udføre denne handling, så længe tvivlen består. Omvendt kan tilliden til egne evner, såfremt 

denne er høj, gøre, at mennesker giver sig i kast med opgaver, som andre ikke tror, de magter. 

Opfattelsen af egen selvkompetence er altså afgørende for, hvor meget energi man lægger i 

opgaven, og hvor ihærdig man er for at overkomme de barrierer, man måtte møde undervejs 

(Ingmar Andersson, 2006, s. 62; Bandura, 1997, s. 262). 

Ifølge Bandura kan self beliefs udvikles gennem fire former for indflydelse.  

Mastery experience: self beliefs kan styrkes gennem succesoplevelser, hvor man erfarer, at man 

godt kan overkomme en given opgave. Succes opbygger en robust tro på egne evner. Derimod kan 

et mislykket forsøg medvirke til at underminere troen på egne evner, specielt hvis dette sker, før 

man har etableret denne tro. Desuden er det vigtigt, at mennesker ikke kun opnår ”nemme 

succeser”, da de så vil forvente hurtige resultater, og de vil let lade sig slå ud af modgang. Ved at 

holde ud gennem de hårde tider, vil de komme stærkere ud på den anden side (Bandura, 1997, s. 3).  
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Vicarious experience: ved at observere sociale rollemodeller have succes med deres handlinger, 

kan det styrke egne self beliefs og troen på, at man også kan mestre lignende opgaver. Det er her 

afgørende, at man kan relatere til rollemodellen, man observerer, da effekten hermed bliver størst. 

Her har det ligeledes den modsatte effekt, såfremt rollemodellen mislykkes (Bandura, 1997, s. 3; 

Ziebel, 2001, s. 14). 

Social persuation: Ved at andre mennesker verbalt giver udtryk for deres tro på ens evne til at 

overkomme en opgave, kan self beliefs øges, mens det modsatte er tilfældet, såfremt omgivelserne 

verbalt udtrykker deres manglende tiltro (Bandura, 1997, s. 4; Zibel. 2001, s. 14).  

Physiological and emotional states: Mennesker har en tendens til at tolke deres stressreaktioner og 

spændinger som tegn på sårbarhed og dårlig præstation. Den fjerde måde, self beliefs kan øges på, 

er derfor at reducere stress og negative følelser og undgå at misforstå kroppens signaler (Bandura, 

1997, s. 5). 

2.1.2 Outcome expectancies 

Begrebet defineres som et skøn over, om en given handling vil medføre et ønsket resultat. Udfaldet 

af en given handling kan opdeles i tre kategorier. Disse kan enten være positive og gøre, at lysten til 

at udføre en handling bliver større, eller negative og medføre manglende incitament for handling.  

 Somatiske virkninger: kan være behagelige eller ubehagelige fysiske effekter, der optræder i 

kraft af en handling.  

 Sociale virkninger: feed-back fra omgivelserne i form af tildeling af højere social status eller 

magt eller negativ feed-back gennem kritik og udelukkelse af fællesskab.  

 Selv-evaluerende reaktioner: I positiv forstand via en følelse af stolthed og højnet selvværd 

eller negativt gennem mangel på selvværd og utilfredshed (Ziebel, 2001, s. 14).  

Både self beliefs og outcome expectancies har stor indflydelse på adaption af sundhedsrelaterede 

adfærdsændringer og vedligeholdelsen af dem (Bandura, 1997, s. 262). Sandsynligheden for, at 

mennesker vil tillægge sig sunde vaner, som øget fysisk aktivitet gennem eksempelvis gadefodbold 

eller komme ud af et misbrug, afhænger ifølge Bandura desuden af øvrige tre kognitive aspekter: 1) 

Opfattelsen af, at man er i risiko. 2) Opfattelsen af, at en ændring kan nedsætte denne risiko. 3) At 

man er i stand til at kontrollere en risikofuld vane (Bandura, 1997, s. 261).  



17 

 

2.2 Social kapital 

I opgaven tages udgangspunkt i den amerikanske politolog Robert D. Putnams begrebsopfattelse af 

social kapital. Han beskriver social kapital ud fra tre begreber: tillid, normer og netværk (Andersen 

& Kaspersen, 2007, s. 541). Dette gør Putnam ved at definere social kapital som forbindelsen 

mellem individuelle sociale netværk, normer og den tillid, der skabes derigennem (Putnam, 2000, s. 

19; OECD, 2007, s. 103). Et centralt begreb i Putnams teori er ligeledes reciprokeffekten, som han 

beskriver som den synergieffekt, der opstår i omgivelserne, når social kapital øges. Hermed menes, 

hvordan øget social kapital hos et individ eller en gruppe kan påvirke deres omgivelser (Putnam, 

1993, s. 172; Hegedahl & Rosenmeier, 2007, s. 27). Den grundlæggende teoretiske antagelse i 

teorien om social kapital er, at en persons netværksrelationer udgør et vigtigt aktiv i personens liv. 

For at tydeliggøre teorien skitseres i det nedenstående kort disse tre hovedtemaer. 

De tre centrale begreber 

 Netværk: Netværk er de venner, familienetværk, netværk af kollegaer, bekendte osv. 

(OECD, 2007, s. 103), som du haves en relation med. 

 Normer: Normer er samfundets uskrevne regler, som tilskynder folk til at handle på en for 

gruppen bestemt eller troværdig måde, når de ellers ikke ville gøre det (Putnam & Goss, 

2002 s. 7-8; OECD, 2007, s. 103). 

 Tillid: Tillid er det produkt, som opstår gennem netværk og normer, og som sætter folk i 

stand til at arbejde sammen. Putnam fremhæver tillid som værende en vigtig del af 

udviklingen af social kapital (Putnam, 1993, s. 170). 

2.2.1 Netværk og normer 

Putnam omtaler netværk som forbindelsen mellem grupper og individer med de delte normer, 

værdier og forståelser, som faciliterer til samarbejde i eller imellem grupper (OECD, 2007, s. 103). 

I netværk, hvor der sker en tæt social interaktion, kan personerne finde støtte hos hinanden. Både 

personer og lokale samfund med stort netværk har også en høj social kapital (Andersen, & 

Kaspersen, 2007, s. 539-541). Netværk synes at kunne fremme normer. For grupper gælder det, at 

deres normer er det, der binder dem sammen og derved definerer, hvad der er normalt inden for den 

enkelte gruppe. Denne norm kan være konstruktiv eller destruktiv. For eksempel kan normen på 

hjemløselandsholdet være, at det er i orden at ryge hash dagligt, hvilket af samfundet anses som en 

destruktiv norm. Denne norm vil altså ikke være gældende i en ”almindelig” fodboldklub. 
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Normerne er dermed medvirkende til at styre menneskers adfærd og den måde, man indretter sin 

hverdag på.  

Landets politikere og medier kan ligeledes være normskabende gennem de historier, de fortæller. 

Disse historier kan således være med til at rykke samfundets normer i en given retning, som dermed 

påvirker gruppenormer. Et eksempel på en politisk norm kan være, at det er alment accepteret, at 

hjemløse har ret til at forvente hjælp, hvis de ikke kan klare sig selv.  

Dermed er normer medvirkende til at forstærke social kapital hos den enkelte. Når social kapital 

står stærkt i en given gruppe, er det derved de gensidige sociale forbindelser i et netværket, der er 

med til at øge tilliden og samarbejdet inden for gruppen.  

2.2.2 Netværk og tillid 

Disse netværk i social kapital har indflydelse på den form for tillid der skabes. Netværk og tillid kan 

opdeles i tre former: 

 Bonding: Forbindelsen til mennesker baseret på en følelse af fælles identitet, såsom familie, 

nære venner og folk, der deler kultur eller etnicitet (OECD, 2007, s. 102). 

 Bridging: Forbindelser, der strækker sig ud over en fælles følelse af identitet, for eksempel 

til fjerne venner, kolleger og bekendte (OECD, 2007, s. 102). 

 Linkages: Forbindelser til personer eller grupper længere oppe eller nede af sociale 

rangstiger. Såsom politikere, politi, sundhedspersonale mm. (OECD, 2007, s. 102). 

Den tillid, mennesker har til hinanden, er en forventning om, at man ikke udnytter hinandens 

sårbarhed, hvilket begge personer kan profitere af (Andersen & Kaspersen, 2007, s. 538-539; 

Svendsen & Svendsen, 2006, s. 63). På den måde skabes et større samarbejde inden for gruppen. 

2.2.3 Reciproksitet i samfundet 

Udfra teorien om netværk, normer og tillid er det ikke kun enkeltpersoner, der kan profitere af 

social kapital. Teorien postulerer, at et øget samarbejde mellem mennesker øger samfundets 

produktivitet. Fx vil en arbejdsopgave, som bliver løftet af flere, ikke kræve det samme, som hvis 

der kun var én om arbejdet, og derved øges samfundets samlede produktivitet, da flere mennesker 

bliver involveret (Putnam, 1993, s. 167; Andersen & Kaspersen, 2007, s. 543-544).  
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2.3 Ombold og hjemløselandsholdet 

Ombold er en selvejende institution, som har eksisteret siden 2003. Ombolds primære formål er at 

sikre, at socialt udsatte og hjemløse har adgang til at dyrke idræt på lige fod med andre mennesker 

(Ombold hjemmeside, 2012, ¶ Om Ombold). Mange socialt udsatte føler sig ikke hjemme i 

etablerede idrætsforeninger, og foreningerne er ikke gearet til at håndtere de sociale problematikker, 

der kan opstå, når man har med socialt udsatte at gøre (Ombolds hjemmeside, 2012, ¶ Om 

Ombold). Her er Ombold i kraft af sine medarbejdere med kendskab til denne gruppe langt bedre 

rustet til opgaven. Ombold arrangerer fodboldtræninger for socialt udsatte i København med støtte 

fra Københavns Kommune og hjælper med at oprette fodboldhold, organisere træning og stævner 

andre steder i landet. Disse fodboldhold er ofte i forbindelse med misbrugscentre, væresteder og 

herberger. Herudover organiserer Ombold årligt fire stævner, som alle er åbne for hold fra hele 

landet. Blandt samtlige spillere, der gennem året har været aktive under fodboldstævnerne, udtages 

der hvert år et landshold kaldet hjemløselandsholdet. Spillerne udtages til landsholdet ud fra deres 

fodboldmæssige evner samt deres sociale færdigheder (Ombolds hjemmeside, 2012, ¶ 

Landsholdet). Selve landsholdsforløbet dækker over 10 måneder. Ombold arbejder ud fra 

antagelsen om, at udøvelsen af en holdsport bidrager til spillerens helbred og fysiske velvære, 

styrker følelsen af fælles ansvar samt styrker evnen til at deltage i andre større sociale 

sammenhænge (Ombolds hjemmeside, 2012, ¶ Landsholdet). I løbet af disse måneder bliver der 

foruden fodbolden fokuseret på styrkelse af selvværd og sociale kompetencer, arbejdet med 

konflikthåndtering og reduktion af et eventuelt misbrug (Ombolds hjemmeside, 2012, ¶ 

Projektindhold). Det langsigtede mål med forløbet er at gøre spilleren i stand til at træffe 

beslutninger, der kan ændre deres hidtidige livsstil og dermed bidrage til en adfærdsændring, der 

giver dem flere ressourcer i hverdagen. I den forbindelse udarbejdes der konkrete individuelle mål 

for den enkelte spiller, som der arbejdes hen imod (Ombolds hjemmeside, 2012, ¶ Landsholdet). 

Forløbet munder ud i deltagelse ved årets Homeless World Cup i gadefodbold, hvor hold fra hele 

verden deltager. 

Ombold forsøger kontinuerligt at benytte og udvikle brugen af idræt som et socialpædagogisk 

redskab. Ombold stræber desuden også efter at nedbryde fordomme og udbrede viden om brugen af 

idræt. Derfor evaluerer Ombold løbende, hvordan det går deres spillere og på Ombolds egen indsats 

(Ombolds hjemmeside, 2012, ¶ Om Ombold). 
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3. Videnskabsteori 

3.1 Videnskabsteoretisk udgangspunkt 

Ifølge Malterud (2011, s. 27) egner den kvalitative metode sig godt til forskning af dynamiske 

processer, der omhandler samarbejde, udvikling, bevægelse og helhed. Ombold er en dynamisk 

proces, hvor en del af spillerne gennemgår en form for udvikling. De erfaringer, oplevelser, tanker, 

forventninger, motiver og holdninger spillerne opnår ligger til grund for den udvikling, der belyses. 

Dette er den kvalitative metode er velegnet til (Malterud, 2011, s. 27), og er derfor valgt til at 

beskrive og analysere karaktertrækene ved de fænomener, som studeres. Til det benyttes et 

humanistisk menneskesyn (Birkler, 2005, s. 93) for at hjælpe med at se og forstå spillernes 

handlinger ud fra deres menneskelige erfaringer (Malterud, 2011, s. 26).  

3.2 Hermeneutik og socialkonstruktivisme 

Gennem det humanistiske menneskesyn benyttes hermeneutikken til at 

blotlægge forforståelsen. Den hermeneutiske tanke er, at vi til en hver 

tid vil fortolke den verden, vi er en del af, gennem vores baggrund og 

synsfelt (Birkler, 2005, s.97). Det betyder, at vi som mennesker, i 

enhver situation, vil have en forforståelse, som vi vil anvende til at 

fortolke verden igennem. Vores forforståelse vil derfor altid være på 

spil, ofte ubemærket, gennem opgaven (Vallgårda & Kogh, 2001, s. 

161).  

For at komme væk fra forforståelsen og skabe en ny forståelse, 

benyttes den ‟hermeneutiske cirkel‟ (Figur 3). Birkler skriver:”Det, jeg 

forstår, kan jeg kun forstå på baggrund af det, jeg allerede forstår” (Birkler, 2005, s.98). En ny 

viden kan kun opnås, når delelementer ses i sammenhængen med helhedselementet og omvendt kan 

helheden kun forstås ud fra enkelte dele (Vallgårda & Kogh, 2011, s. 159; Birkler, 2005, s. 98-101). 

Den hermeneutiske cirkel danner derved et fælles grundlag for at forstå dele og helheder. 

Empiriindsamlingen foregår ved, at informanterne fortæller deres historier gennem 

semistrukturerede interviews. Gennem bearbejdning af den empiri, der opnås, vil der hele tiden i 

tråd med den hermeneutiske cirkel opstå nye del- og helhedsforståelser, som kun kan forstås ud fra 

kendskabet til helheden, og vice versa kan helheden kan kun forstås fra de dele, den udgør 

(Vallgårda & Kogh, 2001, s. 159; Birkler, 2005, s. 98-101).  

Figur 3. Den hermeneutiske cirkel… 
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For at forstå disse helheder benyttes, socialkonstruktivisme til at se sammenhængene i menneskers 

liv (Sjørup Simonsen, 2000, s. 118) gennem den hermeneutiske tolkning. Når 

socialkonstruktivismen  inddrages, er det ud fra en formodning om, at alt menneskelig interaktion er 

socialt konstrueret betinget af sociale faktorer skabt af samfundet (Gergen & Gergen, 2005, s. 91; 

Glasdam & Beedhold, 2011, s. 186). Herved opnås en antagelse om, at de livsmønstre, som 

mennesker bærer med sig, er et resultat af fortiden. Gennem det socialkonstruktiovistiske 

synspunkt, tror vi på, at menneskers handlinger og meninger dannes i daglig interaktion med 

hinanden. Denne gren af hermeneutikken opfatter vi som vigtigt for at sikre, at vi forholder os 

kritisk til interviewene. Hermeneutisk set er interviewene derfor en social konstrueret samtale om 

informantens livsverden, hvorefter vi hermeneutisk fortolker samtalen.  

3.3 Fænomenologi  

Fænomenologisk videnskab går ud på at identificere menneskelige erfaringer, der melder sig 

konkret i menneskers livsverden (Fuglsang & Bitsch Olsen, 2004, s. 286). Fænomenologiens formål 

er at udvikle en kundskab, hvor der konkret kan arbejdes med informanternes erfaringer (Malterud, 

2011, s. 97). Målet er at give et bredt og alsidigt billede af fænomenet ved at inddrage 

informanternes oplevelser af verden, som den opleves (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 44). Det er 

nødvendigt, i enhver forståelsesproces, at påtage sig et reflekteret forhold til sin egen indflydelse på 

empirien, sådan at man bedst muligt kan genfortælle informantens erfaringer og meningsindhold 

uden at tillægge ens egne tolkninger (Vallgårda & Kogh, 2011, s. 161; Malterud, 2011, s. 98). Hvis 

man intet ved om det fænomen, som skal til at undersøges, så ville man ikke kunne vide, hvilke 

forskningsspørgsmål man skulle stille. Derfor er det vigtigt, at man medbringer sin forforståelse 

(Vallgårda & Kogh, 2011, s. 161). Det vil sige; ved at forstå et fænomen kommer man tæt på det, 

som skal undersøges, på fænomenets egne betingelser, indtil det viser sig meningsfuldt (Rønn, 

2006, s. 181).  

Fænomenologien forsøger dermed ikke at undersøge et bestemt objekt, men derimod at undersøge 

selve oplevelsen af dette objekt. Det er derved ikke objektet, som er interessant, men derimod 

forholdet til objektet (Birkler, 2005, s. 106). Ift. informanterne er det ikke deres socialt udsatte 

position, som er interessant, men derimod deres oplevelser og erfaringer af og med deres 

livssituation, samt hvorpå de enten fastholdes i udsatte positioner, eller hvordan de håndterer at 

komme ud af deres udsatte placeringer. Når man arbejder ud fra en fænomenologisk tilgang, er det 
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målet at beskrive oplevelser og erfaringer neutralt. Informanternes oplevede erfaringer må derfor 

ikke forurenes af den person, som betragter fænomenet udefra (Birkler, 2005, s. 109).   

3.4 Etik 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er tilladt at behandle følsomme personoplysninger, 

medmindre der er givet samtykke til dette (Bilag 1) jf. lov nr. 429 af 31/05/2000, § 7. En 

personoplysning defineres i loven som information om en identificerbar person (Glasdam & 

Beedholm, 2011, s. 24). Derved forstås en person, som kan identificeres, bl.a. ud fra kendetegn, 

som er særlige for enten personens fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller 

sociale identitet, såvel som etnisk baggrund, politisk, religiøs eller helbredsmæssige og strafbare 

forhold som er væsentlige for personens sociale problemer (Glasdam & Beedholm, 2011, s. 25). 

Der var i alt ti personer tilknyttet hjemløselandsholdet, hvoraf otte var af dansk herkomst, en 

grønlænder og en med anden etnisk baggrund. På trods af anonymisering i opgaven vil der grundet 

det lave spillerantal nemt kunne være ytringer eller oplevelser, som gør informanten genkendelig. 

Derfor har vi udarbejdet to samtykkeerklæringer (Bilag 1 & 2), hvor informanten giver os lov til at 

bruge indholdet i opgaven i forbindelse med aflevering, og derudover har informanten efter 

gennemlæsning af opgaven givet os lov til at opgaven som helhed, eller med få censureringer, kan 

være tilgængelig for offentligheden. 

Når man genfortæller socialt udsattes livshistorier skal man være opmærksomme på, at de ofte kan 

indeholde nederlag eller svigt, som kan medvirke til at frembringe negative erindringer og følelser. 

Derfor vil interviewene have risiko for at rode i personlige og følsomme emner (Malterud, 2011, s. 

201-2003), som ikke har relevans for opgaven, fx overfald, tyverier, forbrydelser mm. Denne 

dimension skal vi være bevidste om, da der i interviewet kan komme personfølsomme beretninger 

frem, som har betydning for personen, men ikke for opgaven. 

For at imødekomme ovenstående har vi haft forberedende samtaler med informanterne under 

hjemløselandsholdets deltagelse i verdensmesterskaberne, hvor vi fortalte om hensigten med vores 

bachelorprojekt. Derudover skrev informanterne under på samtykkeerklæringer, hvortil 

informanterne fik muligheden for at stille spørgsmål til projektet. Hensigten var at overholde loven 

om personoplysninger, men også for at forventningsafstemme med informanterne. Dette for at 

sikre, at informanternes deltagelse var af frivillig karakter og samtidig skabe en tryghed for 

informanten.  
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Derudover gjorde vi det klart, at informanterne ville fremstå anonymiseret ved anvendelse af andet 

navn, og hvis der i interviewene nævntes andre personnavne, ville disse også blive anonymiseret. 

 

4. Metode 

4.1 Litteratursøgning
 

Litteratursøgningen begyndte ved, at vi gik ind på bibliotek.dk og phbibliotek.dk, hvilket gav os et 

indblik i, hvad der var udgivet af relevant litteratur på området i forhold til hjemløse, fysisk 

aktivitet, gadefodbold, narrative studier, self efficacy og social kapital. 

For at opnå en større baggrundsviden og indsigt i fænomenet hjemløse og fysisk aktivitet benyttede 

vi brede søgninger via Google. Derudover søgte vi på Ombolds og Homeless World Cups 

hjemmesider, men da der på mange af disse sider ingen kildeangivelser og referencer er, var vi 

kritiske i vores gennemlæsning af disse sider og brugte kun materialet som inspiration til opgaven. 

For at finde videnskabelige artikler søgte vi på sundhedsfaglige bibliografiske databaser, PubMed 

og Cinahl samt sociologiske databaser, Socindex og Academic Search Elite. Hertil udarbejdede vi 

en matrix over relevante søgeord (Bilag 3), der dannede baggrund for vores søgning af 

videnskabelige artikler. Nogle af de ord, vi benyttede i søgningen, slog vi op i MESH-databasen for 

at få den rigtige betydning af ordet samt forslag til synonymer, og ved nogle ord benyttede vi 

trunkering. Til at kombinere ordene har vi benyttet boolske operatorer som AND og OR.  

Ved søgning af litteratur udgivet inden for de sidste fem år på fx ordene ‟homeless‟ kombineret med 

ordene ‟social change‟ (Bilag 4) eller ‟physical activities‟ (Bilag 5) kom der hhv 38 og 13 resultater 

frem. Dette lave antal vidner om, at der ikke er skrevet meget om hjemløse og sociale ændringer 

eller fysisk aktivitet. Ved søgningerne gennemlæste vi først titlerne, og ved dem, der virkede 

relevante, læste vi også abstrakterne. Desværre fandt vi ingen relevante artikler. En af grundene til 

dette var blandt andet, at artiklerne var svære at overføre til danske forhold eller var for specifikke i 

deres forskning. Da artiklerne i søgningerne begyndte at gå igen ved brugen af forskellige MESH-

ord anså vi vores søgning for afsluttet. 
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4.2 Interview 

4.2.1 Interviewguide 

Til interviewene benyttede vi det semistrukturerede interview, hvor vi forsøgte at indhente 

beskrivelser af informantens livsverden med henblik på at fortolke betydningen af beskrevne 

fænomener i teoriafsnittet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 144). I forberedelsesfasen udarbejdede vi 

en løst struktureret interviewguide (Bilag 7), som tog højde for den narrative struktur med en 

begyndelse, en midte og en slutning (Bjerrum & Ramhøj, 1995, s. 213). Med udgangspunkt i 

forskningsspørgsmålene og ud fra den nævnte kronologi udarbejdede vi en række temaer, som vi 

ønskede at berøre. Til disse temaer knyttede vi til forslag til spørgsmål.  

Da man i den narrative tilgang sigter mod at få et indblik i informantens livsverden og konkrete 

situation, forsøgte vi at udforme spørgsmål, der indbød til en fortælling med spørgsmål som ”Kan 

du fortælle mig lidt om dit første møde med Ombold?” og dertil underbyggende spørgsmål såsom 

”hvad følte du?” eller ”hvordan tænkte du?”. For ikke at blive bundet til interviewguiden under 

interviewet, undlod vi at notere en masse konkrete spørgsmål, men noterede en række stikord, der 

kunne inspirere til eventuelle uddybende spørgsmål. Hensigten hermed var at give os, som 

interviewere de bedste betingelser for at fordybe os i interviewet og være sensitive over for de 

situationelle ledetråde, informanten gav os undervejs, og derigennem fortsætte interviewet på en 

frugtbar måde, der kunne hjælpe til at besvare forskningsspørgsmålene (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s. 160). Vi bevarede en åbenhed overfor forandring i rækkefølge og formuleringen af spørgsmålene, 

så det var muligt at forfølge de specifikke svar, vi fik fra informanten (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

144). 

Herudover var vi opmærksomme på at tillade pauser. Ifølge Kvale (2009, s. 156) kan tavshed 

bruges til at fremme interviewet, da informanten her får god tid til at associere og reflektere og 

derefter selv bryde tavsheden med meningsfuld information. For at skabe en god kontakt var vi 

opmærksomme på at benytte aktiv lytning. Dette er en vigtig evne at mestre for at vise interesse, 

forståelse og respekt for, hvad informanten fortæller (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 149).  

4.2.2 Observation og valg af informanter 

Forud for et interview er det ifølge Kvale (2001, s. 96) vigtigt, at man kender så meget som 

overhovedet muligt til de mennesker, man skal interviewe. Kendskab til det menneske, du skal 
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interviewe, har betydning for, hvordan du forstår og taler til informanten ud fra en forestilling om, 

at ikke alle forstår det samme på den samme måde. 

Observationsmetoden kan betragtes som deltagende observationer, da vi deltog i Homeless World 

Cup sammen med hjemløselandsholdet. Deltagende observation er en metode, der er inspireret af 

antropologisk forskning, hvor forskeren deltager i den sammenhæng, der skal studeres (Malterud, 

2011, s. 148). Vi anså denne fortløbende proces som et forarbejde, der styrkede vores forforståelse 

af fænomenet og miljøet forud for selve interviewene. 

Disse deltagende observationer lå til grund for udvælgelsen af informanter. Ifølge Bordieau (fra: 

Glasdam & Beedholm, 2011, s.102) finder den ideelle rekruttering af informanter sted ved at have 

et udbredt kendskab til de samlede, mulige informanter og herudfra udvælge dem, der synes at 

kunne bidrage mest ud fra det givne emne, der skal studeres. En person egner sig godt til at være 

informant, hvis denne på baggrund af specielle erfaringer eller egenskaber kan give forskeren et 

særlig grundigt indblik i eller forståelse af givne fænomener (Maunsbach & Lunde, 1997, s. 147). 

Hjemløsespillerne havde alle sammen meget forskellige personligheder hver med deres 

karakteristika. Gennem kendskabet til spillerne ønskede vi at udvælge dem, der havde gennemgået 

en mærkbar udvikling gennem forløbet og samtidig var sprogligt klædt på til at dele deres 

oplevelser og erfaringer. Desuden skulle informanterne være nogen, vi havde skabt en god relation 

til, for derigennem at skabe nogle trygge rammer og skabe et rum, der gav spillerne mod til at åbne 

op og fortælle. Herudover skulle de ved forespørgsel om deltagele udvise engagement og 

motivation for at bidrage med deres viden. 

På baggrund af kendskabet til spillerne, har vi været i stand til at opstille de fornødne 

udvælgelseskriterier. Med dette udgangspunkt valgte vi to af spillerne, der begge opfylder alle de 

opstillede kriterier, og de var begge yderst positive over for at deltage i vores projekt. 

4.2.3 Valg af interviewer 

For at skabe de bedste betingelser for at vellykket interview, skal det foruden valg af informanter 

også overvejes, hvem der skal være interviewer, da man kan benytte samspillet mellem deres 

personlighed og sociale relation som et metodisk redskab. Hensigten er at skabe mest muligt social 

tryghed og overvinde en eventuel social distance (Glasdam & Beedholm, 2011, s. 102). Da vi har 

med socialt udsatte at gøre, er der tale om en mærkbar social distance mellem os og informanterne. 

Af denne årsag kunne det være hensigtsmæssigt at vælge en anden interviewer, der selv havde en 
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socialt belastet baggrund, da en fælles social baggrund ofte er en kilde til at forstå spørgsmål og 

svar på samme måde (Glasdam & Beedholm, 2011, s. 102). Dog vurderede vi, at den relation, vi 

havde opnået til informanterne gennem vores deltagelse til Homeless World Cup i Mexico, havde 

gjort, at den sociale distance mellem os og dem var mærkbar nedbrudt. Derfor valgte vi selv at 

foretage interviewene. 

4.3 Analysemetode 

Til udarbejdelsen af narrativerne benyttede vi en modificeret udgave af Malteruds systematiske 

tekstkondensering, som egner sig til en deskriptiv, tværgående analyse af fænomener og udvikling 

af nye beskrivelser (Malterud, 2011, s. 96). Analysen er inspireret af Giorgis fænomelogiske 

analyse, hvor formålet er at udvikle en kundskab om informantens erfaringer og livsverden indenfor 

et bestemt felt (Malterud, 2011, s. 97). Det, vi ønskede, var at finde frem til de væsentlige 

kendetegn ved de fænomener, vi studerede, for derigennem at kunne skabe en fælles struktur for 

læseren, alt imens vi forsøgte at sætte vores egen forforståelse i parentes. Derfor benyttede vi 

følgende fem trin i analysen og dermed udarbejdelse af narrativerne:  

1) Transskription 

2) Helhedsindtryk - fra vildrede til temaer.  

3) Identificere meningsbærende enheder i interview nr. 1. (udvælge citater (dekontekstualisere) i 

forhold til handlingsskelet og temaer). 

4) Finde fælles struktur - gennemgå nr. 2. interview og se, om de samme enheder gjorde sig 

gældende. 

5) Udarbejdelse af narrativerne. 

4.3.1 Transskription 

Den kvalitative analyse forudsætter, at rådata bearbejdes og sammenfattes til en tekst på en 

håndterbar og tilgængelig måde. Den virkelige ’rådata’ er den faktiske hændelse, som den fandt 

sted i tid og rum mellem de involverede parter. Transskriptionen samt det narrativ, der udarbejdes, 

er derfor et indirekte billede af virkeligheden (Malterud, 2011, s. 75).  

Da vi som relativt uerfarne forskere må betragtes som novicer indenfor dette felt, er det ifølge 

Malterud (2001, s. 78) vigtigt, at vi lægger vægt på netop transskriptionen, da der her dannes et 
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metaperspektiv, der kan gøre det muligt at lægge mærke til aspekter, som var mindre tydelige under 

selve samtalen. Transskription kan derfor bidrage til at styrke den videnskabelige kvalitet af 

analysen samt bruges som et hjælpemiddel til at styrke systematikken i forskningsprocessen og 

bidrage til refleksion, som skriftlig tekst inviterer til (Malterud, 2011, s.79). Vi valgte at dele 

interviewene op, så vi hver især transskriberede de interviews, hvor vi besad rollen som 

hovedinterviewer. Ifølge Malterud (2011, s. 76) opnår man den mest korrekte mening i teksten, hvis 

det er hovedintervieweren, der transskriberer egne interviews, idet personen har været en aktiv del 

af samtalen. Transskriptionerne blev udført dagen efter interviewene, da det var vigtigt at have dem 

klart i erindringen, og vi arbejdede efter opstillede retningslinjer (Bilag 8), således at der var et 

fælles udgangspunkt for den selvstændige bearbejdning og senere gennemlæsning af 

transskriptionerne. 

I forsøget på at skriftliggøre en samtale så ordret som muligt kan man risikere at latterliggøre 

informanten. For at forebygge dette valgte vi derfor i visse tilfælde at benytte ”the sligtly modified 

verbatim mode”, hvor vi redigerede teksten, såfremt vi fandt det hensigtsmæssigt (Malterud, 2011, 

s. 77).  

4.3.2 Helhedsindtryk 

Den første gennemlæsning af transskriptionen for interview nr. 1. skete hver for sig. Hver især 

noterede vi os de temaer, der vækkede vores interesse. Vi fandt begge frem til temaer, som 

omhandlede det samme og kunne derfor sammenfatte følgende 11 temaer: 

 Misbrug 

 Relationer  

 Personlige ressourcer  

 Tillid til andre  

 Tro på sig selv 

 Hjælp til at opretholde forbedringer  

 Håndtering af modgang 

 Samarbejde 

 Sundhed  

 Fodbold  

 Bolig og hjemløselivet  
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Herefter blev der udarbejdet et handlingsskelet (Bilag 6) for informanterne forløb. Dette blev gjort 

for at give et overblik over det kronologiske forløb i tråd med den narrative struktur med en 

begyndelse, en midte og en slutning. 

4.3.3 Identificere meningsbærende enheder i interview 1 

I denne del af analysen skal vi skille relevant tekst fra irrelevant, og vi skal identificere den del af 

teksten, som kan medvirke til at belyse vores problemstilling (Maletrud, 2001, s. 100). Med de 

identificerede temaer i baghovedet foretog vi en dekontekstualisering, hvor vi trak tekstbidder ud 

som omhandlede et eller flere af de temaer, som vi havde fundet frem til. For at overskueliggøre 

processen blev hver linje i interviewene angivet med linjetal, hvorefter vi gennemgik teksten linje 

for linje for at identificere, hvor i teksten et bestemt tema blev omtalt. Disse blev systematisk kodet 

under de temaer, hvor de passede, og blev opstillet i en temamatrix (Bilag 9). Undervejs i 

kodningsprocessen blev det tydeligt, at flere af temaerne omhandlede samme emner, og vi kunne slå 

nogle af temaerne sammen, som til slut udmundede i 5 kodegrupper:   

 Misbrug 

 Relationer 

 Personlige ressourcer 

 Sundhed og fodbold 

 Bolig- og hjemløselivet 

 

4.3.4 Finde fælles struktur 

For at finde en fælles struktur til narrativerne gennemgik vi interview nr. 2. med fokus på de 

allerede identificerede kodegrupper fra interview nr. 1. Det viste sig hurtigt, at interview nr. 2. 

omhandlede de samme temaer. En del af forklaringen herpå kan findes i interviewguiden, hvor vi 

brugte samme struktur og stikordsguide til begge interviews (Bilag 7). Dette gjorde det muligt at 

inddrage disse temaer i begge narrativer, således at der for læseren fremgik en rød tråd i 

fortællingerne samt muliggjorde en senere tværgående analyse ud fra de teoretiske antagelser.  

4.3.5 Udarbejdelse af narrativerne 

Med udgangspunkt i de identificerede temaer samt handlingsskelettet skrev vi hver især et udkast til 

det narrativ, hvor vi havde været hovedinterviewer under interviewet. Malterud (2006, s. 141) 

mener, at forskeren bør være loyal overfor informantens eget sprog. Derfor forsøgte vi at benytte 
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informantens egne vendinger og udtryk. Herefter blev narrativerne rettet i fællesskab, hvor rettelser, 

ændringer, forkortelser og tilføjelser blev foretaget, indtil vi opnåede fælles enighed.  

For at fastholde læseren i fortællingen samt sikre en læsevenlig og sammenhængende tekst blev 

narrativerne yderligere skærpet med udgangspunkt i principperne om dekontekstualisering og 

rekontekstualisering, hvor vi løftede dele af teksten ud og sammenfattede det med andre elementer 

af teksten, som sagde noget om det samme, dog mens vi undervejs sikrede os, at det 

dekontekstualiserede materiale fortsat stemte overens med den helhed, det blev hentet ud fra 

(Malterud, 2011, s. 93). Dette vil dermed sige, at det enkelte narrativ blev gennemarbejdet 

adskillige gange, før det tog sin endelige form. Stemmer forskerens perspektiv ikke overens med 

informantens forståelse af sig selv, risikeres det, at informanten oplever forskerens forståelse som et 

overgreb (Thagaard, 2007, s. 132). Da narrativerne var færdigarbejdede fra vores hånd, sendte vi 

dem derfor til den respektive informant til gennemlæsning, hvor han fik mulighed for at supplere 

med rettelser og kommentarer, således at vi sikrede os et narrativ, der lå så tæt op ad informanternes 

virkelighed som muligt. Begge informanter tilkendegav, at de synes, at narrativerne stemte godt 

overens med det, de gerne ville formidle videre og havde ingen ekstra bemærkninger eller 

kommentarer.    

 

5. Resultat 

Formålet med dette afsnit er at præsentere de narrative resultater af de to interviews. Narrativerne er 

opbygget på baggrund af empirien, der beskriver informanternes forløb i kronologisk rækkefølge 

med en begyndelse, midte og afslutning, underopdelt af overskrifter, som kan genkendes i 

temamatrix. Metodebeskrivelsen og bilagene seks, syv og ni kan fremhæve, hvilken strukturering 

narrativerne bygger på.  

5.1 Narrativ 1 – Kimse  

Hverdagen med hash 

Min hverdag var ikke den bedste, altså det var bare, jeg sov til, jeg skulle spille fodbold … og så 

røg jeg bare fed (hash), indtil jeg skulle spille fodbold igen. Jeg lavede ikke så meget andet end de 

to ting. Sådan begynder Kimse, landsholdspiller på det danske hjemløselandshold. Kimse er 25 år 

og opvokset i en forstad til København. Kimses liv var præget af gentagne perioder med misbrug 
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”på en dag nok 2 gram, 2-3 gram”.. Presset hjemmefra og tidligere traumatiske oplevelser gjorde, at 

Kimse ikke kunne få hverdagen til at hænge sammen. … jeg har ikke kunnet acceptere, at jeg ikke 

har haft den tid til at lege og er blevet presset til at gå i skole. Skole og læse, skole og læse. Nu hvor 

der er tid til at være seriøs og læse, der gider jeg ikke. Inden Kimse kom på hjemløselandsholdet 

var hans liv rodet, og han havde ikke et fast sted at bo. Jeg boede ikke rigtig nogen steder. Mmm. Et 

år, måske halvandet. Jeg var nogen gange hjemme hos mine forældre, nogle gange hos nogle 

venner, det gik ikke rigtig. Det gik udover min hverdag hele tiden … der var slet ikke noget orden i 

det, for jeg havde mange mærkelige tanker fra fortiden ik’, som jeg bare ikke kunne give slip på. Så 

røg jeg det der fed og var hele tiden slukket. Ved at ryge gav det Kimse et pusterum fra hverdagen. 

Det gav mig lidt luft, jeg fik lidt tid til at trække vejret, og ikke tænke.  

Kimse havde på daværende tidspunkt ikke erkendt sit misbrug, og han troede, at han havde styr på 

det. Jeg synes, jeg sad fast i ting, som jeg ikke skulle sidde fast i. Jeg vidste bare ikke, hvad jeg 

skulle gøre. Jeg troede i lang tid, at jeg havde styr på det og godt kunne finde ud af at håndtere det. 

Men det kunne jeg åbenbart ikke. Jeg følte mig ikke værdig, når jeg havde røget. Jeg vidste godt 

med mig selv, hvilken person jeg var, ik’, men når man tager stoffer eller ryger fed, eller hvad det 

er, så bliver man hurtig dømt. Og den situation kunne jeg ikke lide at stille mig selv. Der måtte ske 

noget med Kimse for at komme ud af den dagligdag, og det skete den dag, han fyldte 24 år. Da jeg 

havde fødselsdag … 24 … så besluttede jeg mig bare for, at der skulle ske noget. Jeg cuttede 

kontakten til alt, og i to uger sov jeg på legepladser og forskellige steder. Til sidst tog jeg ned i 

kommunen og fik hjælp derfra. De sendte mig ud på værestedet i Glostrup, Solvang. Kimse havde 

sine bekymringer med værestedet. Jeg har aldrig været sådan et sted. Jeg fik at vide, at folk godt 

kunne være misbrugere og dittendatten. Jeg så ikke mig selv som misbruger. Men da jeg kom derud, 

så var alle jo mennesker ligesom mig. Jeg har ikke haft nogle problemer med de folk, der har været 

derude. 

Mødet med Ombold  

Så var der ham Henrik. Han gik rundt og bankede på alle døre og spurgte alle, om de ville med til 

fodbold, og så dem der ville med, så fulgtes vi alle sammen. Der var fra alle de væresteder, der er 

her på Sjælland, ik’, de havde lov til at spille. Gennem kontaktpersonen Henrik på værestedet 

Solvang i Glostrup kom Kimse i berøring med gadefodbold. Det var en kæmpe oplevelse for Kimse 

at få lov til at træne på Carlsbergs gadebaner. Jeg kan huske, da jeg kom ind på selve banen. Den 

var total fed. … Så da jeg så den, det var fedt. Jeg tænkte, jeg skal bare spille fodbold her. Altså 
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mig og fodbold det er bare ALT. Det var med en vis spænding, at Kimse skulle spille med de andre. 

Til at starte med var jeg ik’ bange, men forsigtig. Jeg ved med mig selv, at jeg ikke er den person, 

der har den største tålmodighed, hvis jeg ikke har fået noget ”røg”. Så tænker jeg, at det har de 

andre heller ikke. Der var mange gange, hvor man nærmest skulle lade dem tage bolden fra en, så 

de ikke blev sure. Man kunne godt mærke, at taberholdet blev meget hurtig frustreret, og så blev de 

aggressive, og så var der mange gange, hvor man lige lader dem score et mål, så de kunne komme 

op. 

Hjælp til selvindsigt 

I forhold til Kimses relationer fik han gennem opholdsstedet hjælp til at få selvindsigt i sine 

livsmønstre. Jeg har mange samtaler med sagsbehandler. Jeg kommer frem til, at grunden til, at jeg 

står i den situation, jeg står i, er, at jeg ikke selv har været den bedste. Men de mennesker, jeg har 

haft rundt omkring mig, har heller ikke været de bedste. Jeg prøvede at holde mig væk fra så mange 

som muligt også fra familien. Familien var stort set den største grund til det, men der gik 2-3 mdr., 

og da jeg flyttede, så fik jeg lidt kontakt til dem igen. Men ellers var planen bare slet ikke at have 

kontakt til dem. Jeg vidste bare, at de mennesker ikke var gode for mig. Det kunne godt være, at de 

ville mig godt, men deres hjælp var ikke noget, som hjalp mig.  

Gennem værestedet og Ombold fik Kimse indblik i sit eget misbrug. Så længe jeg tager noget, jeg 

ikke kan sige nej til, så er jeg misbruger. Jeg har følt mig meget lille, svag og dum og alle mulige 

mærkelige ting. Jeg mistede også meget respekt for mig selv. Der er ikke så meget at gøre der. Lige 

meget hvad det er, så hvis det har kontrol over mig, så er jeg misbruger. 

Landsholdsudtagelse 

Efter et halvt år med fællestræning for væresteder blev Kimse udvalgt til hjemløselandsholdet. Jeg 

tror, det var i marts måned, det var nok et halvt år efter, jeg var startet derude. Så var der tolv 

spillere, der blev udvalgt. Til at starte med blev Kimse ikke udvalgt, hvilket var en kæmpe 

skuffelse. Jeg kan huske, vi var ude i Valbyhallen, og så var jeg ikke blevet valgt på holdet. Jeg var 

meget skuffet over, at jeg ikke var taget med på holdet. Jeg var rigtig irriteret. Jeg sad og tænkte på, 

hvorfor jeg ikke kom på holdet”. ”Jeg lavede ikke så meget, sad bare derhjemme og så TV og røg 

fed. Efter to uger fik dog Kimse en glædelig nyhed. To uger efter fik jeg en mail fra træneren, fordi 

der var to, der var hoppet af, så fik jeg lov til at komme med. Det var lettende og tilfreds. Ej, ikke 

helt tilfreds, men det var bedre, end ikke at komme på holdet.  
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Tillid er det vigtigste 

På landsholdet var der flere aspekter, som Kimse tillagde værdi. For mig var det vigtigste nok tillid. 

Tillid og ja, anerkendelse. Selvfølgelig også støtte og nogle andre ting. Man kan give ro til sine 

medspillere eller sine kammerater, man kan give frustration, stress, glæde, man kan give mange 

ting. Det er bare, hvad man vælger at give. Der er rigtig mange ting at give fra et menneske til et 

andet menneske. Man skal give noget fra sig, og man skal også tage imod nogle ting. Man bliver 

nødt til at være åben. Men der var også udfordringer forbundet med samarbejdet på landsholdet. 

Samarbejdet var det, der var mest galt med. Når den ene arbejdede, så arbejdede den anden ikke. 

Når den tredje gjorde det, så gjorde den fjerde det ikke. Der var ikke timing i samarbejdet. Man 

skulle nærmest indrette sig efter de andre, fordi de ikke altid var på. Man skulle lige fange dem, når 

de var oppe at køre. Hvis man bare havde været lidt mere åben for fejl og kunne acceptere, at man 

laver fejl. Bare lidt mere af hvad de gjorde. Så tror jeg vores samarbejde havde været bedre.  

Misbruget som følgesvend 

Kimse havde dog svært ved at lade misbruget værre, men fodbolden gjorde, at misbruget blev 

nedtrappet. Det var slet ikke ligesom til at starte med. Før kunne jeg ryge 5-10 joints om dagen. 

Men senere røg jeg kun en gang om dagen, og det var om aftenen, før jeg skulle sove. Hvis der var 

dage, hvor jeg kunne hoppe over, så gjorde jeg det. Det kunne ikke betale sig at være påvirket. Så 

hver gang jeg røg, så tænkte jeg, hvorfor fanden ryger jeg. Jeg kunne også mærke på mig selv, at 

jeg lagde mærke til nogle ting, og jeg forstod, hvad folk sagde til mig. Jeg følte mig mere frisk, mere 

værdig og mere som et menneske end før, der følte jeg mig bare som et dyr, jo. Kimses nedtrapning 

havde også indvirkning på fodboldspillet. Jeg tænkte hurtigere, tidligere var mange af de hurtige 

bevægelser altid sløret. Når jeg ikke havde røget et stykke tid, så var tingene mere klare. Man skal 

jo præstere noget, og det kan man jo ikke, når man er skæv. Man kan ikke være fysisk aktiv på 

sammen måde. Bare det, at man har et ansvar, og man skal nogle ting, gør, at man får det meget 

væk. Hvis jeg røg fed, så ville mine venner kalde det et ’slukket’ hold. 

En fremtid med fysisk aktivitet 

Efter forløbet med hjemløselandsholdet føler Kimse sig mere aktiv. Jeg er meget mere fysisk aktiv 

nu. Jeg spiller fodbold 3-4 gange om ugen, jeg spiller, så snart jeg får muligheden. Nogle gange 

ringer jeg rundt og spørger, om vi ikke lige skal spille fodbold og finde en hal. Det var ikke noget, 

jeg tænkte på før i tiden. Før i tiden ville jeg ikke så meget sige, hvad jeg mente eller sige mine 
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tanker, men det gør jeg nu. Det er lettende. Det gør, at man ikke går og tænker bagefter, gid jeg 

havde sagt sådan. Nogle gange, så får man jo også sin vilje, når man siger sin mening og det gør 

man jo ikke hvis man ikke siger det. Forløbet med hjemløselandsholdet har gjort, at Kimse ser lidt 

anderledes på sin tilværelse og sig selv. Der er sket en ændring. De har lært mig at se tingene lidt 

oppe fra og ikke gøre det så hurtig til et problem - og holde hovedet oppe og have tålmodighed. Jeg 

er meget mere tålmodig, end jeg var før. Selvom jeg mister min tålmodig, så er jeg slet ikke 

aggressiv, som jeg ville være. Det er jeg glad for, det hjælper mig jo i mit liv. Også bare min 

psykiske og mentale tilstand. Jeg giver ikke ligeså hurtig op. Det er ikke ligesom før, hvor jeg føler 

mig håbløs eller tænker, der ikke er nogen udvej. Jeg ved, at der er en udvej, jeg sidder bare i en 

dårlig situation. 

Viljen til at kæmpe for en bedre hverdag 

Jeg tror, at det er min egen skyld, hvor jeg er kommet. Jeg ryger stadig, men det er meget mindre 

end før. Selvfølgelig jeg har fået hjælp af Ombold og bostedet. Det, at de har givet mig noget støtte 

og lagt nogle krav til mig og sagt, at vi hjælper dig, men det her er vores krav. Jeg prøvede at leve 

op til de krav. Jeg har måske ikke levet 100 % op til dem, men det at prøve at leve op til de krav har 

hjulpet mig med at ryge mindre i hvert fald. Og så har den vilje til at kæmpe, der har været i 

Ombold hjulpet mig med at få vilje til at kæmpe. Hvis de ikke havde presset mig, så havde jeg ikke 

presset mig selv. 

Fremtidens bekymringer 

Fremtiden er dog en bekymring for Kimse. Jeg har skrevet til vores træner igen, og der skrev jeg 

bare, at jeg havde brug for hjælp, fordi jeg ikke vidste, hva’ fanden jeg skulle gøre. Jeg laver ikke 

noget, jo længere tid jeg bliver siddende her, så ryger jeg bare længere og længere tilbage. Jeg skal 

ud og lave noget. Så har jeg snakket med min sagsbehandler, men det hjælper ikke. Når jeg snakker 

med Ombold, så er de mere forstående, og de lytter lidt mere til en, end de gør ovre i kommunen. 

Man gider jo ikke gå ind og åbne sig op til dem om sine problemer, fordi for dem vil det altid være 

den løsning, de synes, der er bedst. I sagsbehandlerens øjne der er jeg jo bare en misbruger, jo, en 

kontanthjælpsmodtager. Mens hos Ombold, der er jeg også et menneske, det føler jeg i hvert fald.  
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5.2 Narrativ 2 – Peter 

Hverdagen med hash 

Peter er i dag landsholdsspiller på hjemløselandsholdet i fodbold, men vejen dertil har været 

turbulent. Peter er vokset op i København alene med sin far, eftersom Peters mor døde, da han kun 

var få år gammel. Min mor hun døde, da jeg var 3, så hende har jeg aldrig rigtig kendt. Jeg har 

aldrig nogensinde haft en moderrolle i mit liv, der sagde til en, ”du skal ud og børste tænder, du 

skal passe din skole, du skal lade være med at ryge, og du skal komme hjem og spise” og sådan 

noget der. Der havde jeg meget mere en far, som der hellere ville ha’, at jeg fik nogle penge, og jeg 

så klarede mig selv. Det er måske også derfor, jeg kom så langt ud, som jeg gjorde.  

Som 15-årig var Peters hverdag præget af et allerede omfattende hashmisbrug. Mine tanker var 

tomme, det var kun hash, hash, hash, og det var det eneste man tænkte på. Og det eneste man 

tænkte på, var hvordan man fik fat i noget nyt. Jeg havde ikke rigtig nogle værdier om mig selv, og 

hvad jeg skulle bruge mit liv til, og om jeg overhovedet ku’ bruges. Peters egen far havde også et 

misbrug. Han var meget skuffet over det, men som jeg sagde til ham, at når du kan stoppe med at 

drikke, så ville jeg stoppe med at ryge, og min far kunne ikke stoppe med at drikke, så jeg havde 

ikke nogen grund til på det tidspunkt at stoppe med at ryge. En dag tager Peters liv en drejning, da 

hans far smider ham på gaden efter et skænderi. Det var jo meget kaotisk, jeg vidste ikke helt, hvor 

jeg havde mig selv, og jeg vidste ikke rigtig, om jeg boede hjemme mere, eller om jeg boede på 

gaden. Så mit valg var faktisk at prøve at finde et opholdssted, for at være sikker på jeg havde et 

sted at være og et hjem og bo i, og så kom jeg over på noget, der hedder Gaderummet. 

Mødet med Ombold 

Gennem opholdsstedet Gaderummet kommer Peter med på deres fodboldhold og derigennem med 

til stævner afholdt af Ombold. Peter har førhen ikke haft meget tro på fremtiden, men dette 

begynder så småt at ændre sig. Jeg havde ikke meget tro på fremtiden, ikke før jeg begyndte at spille 

fodbold i Ombold, for jeg havde ikke rigtig ku’ se, hvad jeg kunne bruge mit liv til. En uddannelse 

tænkte jeg, der kunne jeg ikke komme igennem uden min hash, og hvis jeg havde hashen, kunne jeg 

ikke klare en uddannelse, men da jeg lige pludselig så fodbolden, så var det ligesom om, jeg godt 

lade være med at ryge, så dets mere fodbold, dets mindre ku’ jeg ryge. Fodbolden begynder at fylde 

mere og mere i Peters liv, og han kommer til alle de stævner, Ombold afholder. Da jeg kom til de 

stævner, og dem der ligesom holdt stævnerne, lagde mærke til jeg kom til alle stævnerne, spurgte de 

om jeg ville med på landsholdet under VM på Rådhuspladsen i 2007. Desværre får Peter en 
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ankelskade, og må nøjes med at komme på reservelandsholdet, men det betyder stadig rigtig meget 

for Peters liv. Inde på Rådhuspladsen den uge, hvor der var fodbold, der ændrede mit liv og min 

tankegang sig. Prøv og hør, du skal sku lade være med at ryge, for den uge hvor jeg ikke røg, der 

var det jo meget dejligt og lige pludselig kunne komme tilbage igen og ikke ryge og ikke have trang 

til det eller noget. Gennem Ombold kommer Peter også fra Gaderummet og over på Kofoed Skole 

til nogle mere faste rammer. Da jeg kom ud efter Rådhuspladsen 2007, der kom jeg ud på Kofoed 

Skole i stedet for Gaderummet, fordi Ombold synes ikke Gaderummet var et sted for mig. Der var 

ligesom ikke var nogle regler på den måde. Da jeg kom på Kofoed Skole, så sku’ du i gang med en 

uddannelse. I hvert fald i gang med noget for at bo der, og for at ku’ betale husleje og sådan noget 

der. Så der kom jeg ind under en uddannelse, og der holdt jeg li’som op med at ryge hash. 

I denne periode stopper Peter med at se de venner, han plejede og ryge med. Det er li’som den kreds 

jeg havde af venner, der røg, dem gik jeg ligesom væk fra, altså. Og han begynder at se mere til sin 

far. Min fars kæreste og min far de blev uvenner, og jeg ville hellere være sammen med min far, end 

jeg gad og være sammen med min fars kæreste og ham. Så jeg begyndte at være mere sammen med 

min far, og han ville ikke have, at jeg røg, og han begyndte at være mere hjemme i stedet for at 

være mere på værtshus, så det var li’som der, jeg fandt ud af, at jeg gerne ville have mit liv tilbage 

og nyde den tid med min far.  

Tilbagefaldet 

Da Peter bliver færdiguddannet som billakerer, får han at vide af hans læge, at hans hals og lunger 

har taget skade, og han kan derfor ikke bruge uddannelsen. Peter begynder at få kontakt til nogle af 

sine gamle venner, og da han ikke rigtig ved, hvad han skal tage sig til, begynder han at ryge hash 

igen. Det var nok tidsfordriv, altså jeg havde ikke rigtig noget at lave til hverdag. Når jeg vågnede, 

vidste jeg ikke, hvad jeg rigtig skulle lave, og jeg havde ikke rigtig nogen forpligtelser. Der kunne 

jeg ikke se andet at bruge min tid på end at ryge. Det var li’som den sidste mulighed, og jeg 

begyndte at snakke med nogle af de gamle venner, der røg. 

Tilbage på rette spor 

Efter 8-9 måneder med en hverdag med misbrug tager Peter kontakt til landstræneren i Ombold. 

Han sagde, jamen vi træner ude i Valbyhallen hver tirsdag klokken to til fire, og jeg var velkommen 

til at kigge forbi. Peter tager fodbolden op igen og begynder at gå til nogle samtaler med 

landstræneren, hvor de taler om hans misbrug. Han spurgte, om jeg ville til nogle samtaler hos ham, 

for han kunne hjælpe med mit hashproblem, og så sagde jeg til ham, at det ville jeg selvfølgelig 
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gerne. Så jeg gav ham ligesom en chance for at hjælpe mig, og han fandt ud af, at jeg var virkelig 

villig til at stoppe, og så gav han mig den chance for at komme på landsholdet i år. Det var meget 

den der trang til opmærksom og kærlighed og omsorg altså af andre folk, som man li’som vidste, 

var der i Ombold. Det var der ikke li’som andre steder. Peter formår igen at lægge hashen på 

hylden, og han husker tydeligt den følelse, han havde, da han fandt ud af, at han var blevet udtaget 

til landsholdet. Jamen altså, da jeg fik at vide, jeg skulle med, der var jeg lykkelig stolt. Og det var 

li’som også for at vise det til min far. Min far blev meget stolt, da jeg kom på reservelandsholdet, 

der i år 2007, men så da jeg fik af vide, at jeg sku’ på landsholdet... det var en kæmpestor 

fornemmelse for ham, og han var meget, meget stolt. 

Troen på fremtiden 

Peter var en del af hjemløselandsholdet i godt et år, og er nu fuldstændig stoppet med at ryge hash. 

Forløbet har givet ham en ny tro på sig selv og på fremtiden. Jeg ændrede meget min tankegang om 

mig selv. Om at jeg faktisk godt kunne få styr på mit liv og godt ku’ få styr på mine ting. For det var 

li’som, at… hvis du ku’ styre dine fodboldpligter, så burde du også kunne styre dine arbejdspligter. 

Hver eneste gang jeg tænker på, om jeg kan starte på en uddannelse, så ved jeg godt, jeg kan, for 

jeg ku’ klare mit fodbold et helt år.  

Værdifulde venskaber 

Under forløbet på hjemløselandsholdet dør Peters far, og her bliver landsholdet en vigtig støtte i den 

svære tid. Da min far døde, der var der ikke rigtig nogle af mine venner, altså mine gamle 

barndomsvenner, der li’som var der for mig, men det var landsholdsspillerne. Så jeg har fået et 

meget stort, personligt indtryk af dem, og li’som fået nogle venskaber for livet, og det er jeg 

virkelig, virkelig stolt over. Udover nogle dybe venskaber har Peter også fået mere styr på sit 

temperament. Det er li’som, jeg har fået meget længere lunte og blevet meget bedre til at lytte til 

folk og sådan noget med diskussioner... det elskede jeg før i tiden, og det hader jeg nu. Jeg vil 

hellere sige til folk... Prøv at høre, hvis du skal diskutere, så må du gå et andet sted hen, jeg gider 

ikke diskutere.  

Et sundt liv 

Peters sanser og syn på sundhed har også ændret sig drastisk. Du får jo en helt anden smagssans, og 

du får en helt anden tankegang om tingene. Når du vågner op om morgenen, så er det første, du 

tænker, at jeg skal sgu da ha’ noget morgenmad. Før i tiden, før man kom til Ombold, så tænkte 

man, jeg skal sgu nok lige ryge mig en joint, og så var det li’som kun røgen, der gjorde dig mæt. Nu 
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kan jeg li’som mærke, at hvis jeg bare ryger en smøg på tom mave, så får man næsten 

brækfornemmelser altså. Jeg har altid sagt til mig selv, da jeg røg hash, at jeg har en aftale med 

kaninerne, at hvis de holdt sig væk fra min hash, så holdt jeg mig væk fra deres grønsager, men nu 

kan jeg ikke undvære grønsager. Peter er netop blevet optaget på en ny uddannelse, og han mener 

selv, at han nu er rustet til at håndtere modgang langt bedre end før. Jeg gider ikke smadre så 

mange ting, som jeg har fået ud af Mexicoturen. Jeg har det sådan, at hvis der endelig kommer et 

problem i vejen, så skal hashen aldrig nogen sinde være grunden til, jeg gør det, så skal jeg nok 

komme videre på en anden måde. Så jeg tror aldrig nogensinde, hashen vil gøre sådan, at jeg 

kommer i problemer igen. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg vil få et misbrug igen. 

5.3 Opsummering på begge narrativer 

I narrativerne ser vi, at der sker en udvikling undervejs i fortællingens begyndelse, midte og 

afslutning. Forandring viser sig i de berørte underoverskrifter. I fortællingerne ser vi, at der sker en 

udvikling i relation til de valgte temaer i temamatrix (bilag 9): 1) Misbrug, 2) Relationer 3) 

Personlige ressourcer, 4) Sundhed og Fodbold, 5) Bolig- og Hjemløselivet. 

 

6. Diskussion 

6.1 Metodediskussion 

I det følgende afsnit diskuteres den valgte metode gennem princippet om validitet. 

Validiteten drejer sig om, hvorvidt en metode undersøger det, den har til formål at undersøge 

(Kvale, 2009, s. 272). For at højne den interne validitet og give læseren mulighed for at følge 

processen, har vi forsøgt at beskrive hvert trin i undersøgelsen, og der er vedlagt dokumentation for 

kodegrupperne i form af handlingsskelet og temamatrix (Malterud, 2003, s. 105-106; bilag 6 & 9). 

Validiteten kan som regel ikke måles, men argumenteres og diskuteres. Ofte skelnes der mellem 

interne - og eksterne validitetsfaktorer (Præstegaard & Hovmand, 2002, s. 54). 

I opgaven har vi valgt at modificere den systematiske tekstkondensering og fremvise resultaterne i 

form af narrativer. Hertil kan det diskuteres om modificeringen har været stringent eller detaljeret 

nok, eller om vi skulle have anvendt andre analyseformer, såsom narrative analyser, 

diskursanalyser, almindelig tekstkondensering eller have præsenteret resultater på en anderledes 
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måde for at øge overførbarheden til andre lignende projekter á la Ombold. I humanistisk forskning 

er resultaterne afhængig af sammenhængen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 287), og 

overførbarheden afhænger derfor af konteksten, da informanterne højst sandsynlig vil ændre deres 

svar i en anden kontekst (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 272). 

6.1.1 Interviews 

For at højne validiteten øvede vi interviewguiden på hinanden, hvilket gjorde, at interviewerne 

kunne følge sin egen interviewerstil og være åben for at følge nye fornemmelser undervejs til dørs 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 272). Således lærte vi at fastholde spørgsmålene for at komme 

dybere ned i de enkelte interviews. For videre bearbejdning af interviewene udarbejdede vi fælles 

transskriptionsregler, således at vi højnede standarden og validiteten på transskription og narrativer. 

Det vil altid kunne diskuteres, hvorvidt spørgsmålene var uddybende nok i forhold til den viden, vi 

gerne ville opnå, eller om vi havde en ”skjult” blufærdighedsangst, som stoppede os i at stille 

yderligere spørgsmål til vigtige emner. Vi har dog på intet tidspunkt følt, at vi manglede empiri, 

eller at vi blev udsat for situationer, hvor vi havde en berøringsangst ved at spørge ind til vanskelige 

situationer. Dette kan hænge sammen med, at vi bevidst holdt os til interviewguiden som vi havde 

øvet på hinanden.  

6.1.2 Teknisk udstyr 

En anden måde, vi sikrede validiteten på, var ved at sørge for, at kvaliteten af båndoptagelserne til 

brug for interviewene var gode nok, så man kunne høre, hvad der blev sagt. Til dette brugte vi en 

iPad og app-programmet Rec&player. Før hvert interview testede vi, om man klart og tydeligt 

kunne høre alle der var til stede. Bagefter delte vi lydfilerne med hinanden via dropbox.  

6.1.3 Datamætning 

Det kan ligeledes diskuteres, om troværdigheden af resultaterne kunne have været højere ved, at vi 

havde ført narrativer på alle hjemløselandsholdets spillere. Ifølge Præstegaard og Hovmand (2002, 

s. 46) kan det sjældent lade sig gøre, at man har nok data til at studere et fænomen, der kigger på 

fællestræk, hvis man har færre end 6-8 informanter. Derimod stiller Kvale (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 285-286) spørgsmålstegn ved, om det er antallet af personer, som er med til at generalisere 

resultatet. Kvale mener, at enhver situation er unik, og at ethvert fænomen har sin egen indre 

struktur og logik, og det derfor ikke er antallet af personer, som er afgørende for troværdigheden. På 

denne baggrund mener vi, at vi godt kan opnå datamætning ved kun at interviewe to personer. 
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Det er dog vores samlede vurdering, at flere informanter ville have styrket opgavens samlede 

validitet. Men vi vurderede den indsamlede data fra informanterne til at være af høj pålidelighed, da 

informanterne på intet tidspunkt ændrede deres historier. For at mindske validitetsfejl i denne del af 

opgaven, har informanterne haft mulighed for at gennemlæse narrativerne og på den måde tjekke, 

om deres udsagn er forstået korrekt. Til dette havde informanterne ingen ekstra bemærkninger eller 

kommentarer til narrativerne. Dette, mener vi, er med til at validere de konstruerede narrativer.  

6.1.5 Overførbarhed 

Ifølge Kvale (2009, s. 187) er det derfor op til læseren af denne opgave at vurdere, om resultaterne 

er af lokal interesse, eller om det kan overføres til andre situationer. Vores vurdering er, at denne 

bachelor opfylder en overførbarhed i valg af teori og metode ud fra, at det i opgavens kontekst er 

den mest meningsbærende og validerende arbejdsgang. 

6.2 Resultatdiskussion 

I det følgende afsnit diskuteres udvalgte resultater i forhold til de to udvalgte teorier ‟self efficacy‟ 

og ‟social kapital‟, og der er ikke inddraget ny litteratur. 

6.2.1 Self efficacy 

Self efficacy-teoribegrebet er brugbart i analysen af, hvordan et forløb i Ombold har ført til 

adfærdsændringer for informanterne. Begge informanter trådte ind i forløbet hos Ombold med en 

lav grad af self efficacy i rygsækken. Som beskrevet i afsnit 2.1 har mennesket altid haft behov for 

at have kontrol over eget liv, og manglende kontrol over begivenheder, der påvirker ens liv, afføder 

ængstelse, apati og fortvivlelse (Bandura, 1997, s. 2). Inden Kimse kommer i kontakt med Ombold, 

forklarer han, hvordan hashen havde kontrol over ham. Det er altså ikke ham, der har kontrol over 

sit eget liv, men hashen, der styrer hans hverdag. En vigtig komponent i self efficacy-begrebet er 

desuden troen på egne evner. Peter beskriver, hvordan han før mødet med Ombold stillede 

spørgsmålstegn ved egne evner, og om han overhovedet kunne bruges til noget som helst. I hans 

overvejelser omkring at påbegynde en uddannelse mente han ikke, at han var i stand til dette uden 

sin hash.  

Det er interessant, hvorvidt forløbet i Ombold har øget de informanternes self efficacy, da netop self 

efficacy kan ses som den mellemliggende variabel mellem tanke og handling og dermed er den 

faktor, der genererer en given adfærd, i dette tilfælde sundhedsadfærd (Bandura, 1997, s. 37). 
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6.2.1.1 Øget self beliefs 

Da begge informanter begynder at spille fodbold opbygges deres self beliefs. Et eksempel på dette 

er, at de begge finder ud af, at når de spiller fodbold, kan de godt lade være med at ryge hash. 

Denne succesoplevelse ser vi som det, Bandura kalder ‟master experience‟.  

En anden form for øget self belief ser vi, da Peter efter en periode med tilbagefald igen kontakter 

Ombold. Her styrkes Peters self beliefs gennem det, Bandura kalder ”social persuation”, da 

landstræneren indleder en række samtaler med Peter, hvor han guides i, hvordan han skal 

overkomme sit hashmisbrug, samtidig med at landstræneren udtrykker hans tro på Peters evner. Her 

er det en vigtig pointe, at Peter ikke nærer tillid til særlig mange mennesker. En af de få, som Peter 

anser som troværdig, er landstræneren for Ombold. Troværdighed hos overtalelsespersonen er her 

afgørende for, at self beliefs kan styrkes. Derved opstår positive revurderinger af egen evne, og 

Peter indleder et nyt forsøg på at genvinde kontrollen.  

Informanternes holdkammerater og tidligere hjemløselandholdsspillere kan betragtes som sociale 

rollemodeller. Herigennem styrkers spillernes self beliefs gennem det, Bandura kalder ”Vicarious 

experience”. Her får spillerne muligheden for at observere personer, der ligner dem selv, og 

overkomme nogle af de samme problemer, de selv kæmper med, og dette styrker deres self beliefs. 

Denne mulighed er unik med Ombold. Var informanterne startet i en hver anden fodboldklub, ville 

deres medspillere ikke være tidligere misbrugere eller i samme udsatte position, og spejlingen ville 

derfor være svær at spore.  

 

6.2.1.2 Øget outcome expectancies 

Ingen af informanterne udtrykker, at de havde store outcome expectancies i henhold til at holde op 

med at ryge hash, inden de kom i kontakt med Ombold. I kraft af fodbolden formår de dog alligevel 

begge at trappe ned på hashen, og her får de en forsmag på, hvad de kan forvente, såfremt de evner 

helt at holde op med at ryge hash. De oplever i forbindelse med fodbold og fraværet af hash, at de 

opnår positive somatiske indvirkninger. Deres forventninger til resultatet af at holde op med at ryge 

bliver dermed positive og styrker deres incitament for handling (Zibel, 2001, s. 14).  

Et eksempel på positive virkninger illustreres i det nedenstående gennem Kimses oplevelser: 
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 Somatiske virkninger: Han tænker hurtigere og mere klart. Hans bevægelser er ikke længere 

slørede. 

 Sociale virkninger: Hans omgangskreds kalder holdet for et ”slukket” hold, når der er en, 

der har røget hash. 

 Selv-evaluerende reaktioner: Han føler øget selvværd, og han føler sig mere værdig.  

6.2.1.3 Styrket self efficacy gennem Ombold 

Hos begge informanter tegner fremtiden lysere efter mødet med Ombold i relation til self efficacy. 

Kimse fortæller, hvordan han nu tror på, at der er en vej ud, og ligeledes beretter Peter, at han nu 

tror, han besidder evnerne til at få styr på sit liv.  

De fortæller begge, hvorledes de gennem Ombold og den fysiske træning, forløbet indeholder, har 

fået det bedre fysisk samt psykisk. Forbedring af fysisk og følelsesmæssig tilstand ses også som et 

område, hvorved self efficacy øges, da mennesker med positive følelser og velbefindende har større 

tilbøjelighed til at forvente succes, end hvis de er anspændte og har negative følelser (Bandura, 

1997, s. 106).  

Den styrkede tro på egne evner og de positive forventninger til resultater må tilskrives Ombold. 

Ombold formår gennem deres brug af fodbold som socialpædagogisk redskab at give informanterne 

succesoplevelser og positive forventninger og formår at skabe den fornødne tillid mellem 

landholdsspillerne og landstræneren. Den styrkede self efficacy skaber motivationen for handling, 

der bevirker en betydelig ændring i landholdsspillernes livsførsel, hverdag og sundhed. Fra at have 

en hverdag, der dagligt bestod af et omfattende misbrug, er Peter nu hashfri og står overfor at skulle 

starte på en ny uddannelse, mens Kimses misbrug er kraftigt nedtrappet. Informanterne fortæller 

desuden, hvordan deres syn på mad og sundhed har ændret sig i kraft af den ændrede adfærd. Der er 

hermed tale om en dominoeffekt, der udspringer af en adfærdsændring. En adfærdsændring igangsat 

af self efficacy.   

6.2.2 Social kapital 

Gennem de aktiviteter, som finder sted i Ombold, øges den sociale kapital hos hver enkelt 

landsholdsspiller både i og uden for banen. Hjemløselandsholdet er dermed indirekte medvirkende 

til, at delelementerne: netværk, normer og tillid styrkes. Selvom Ombold ikke bevidst bruger social 

kapital i deres tilgang til landsholdsspillerne, kan man ud fra teorien se på, hvordan gruppen 

udvikler sig, og hvilken reciprok udvikling det har på samfundet.  
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6.2.2.1 Netværk og normer 

Begge informanter er allerede før mødet med Ombold bevidste om, at deres misbrug ikke er 

fremmende for deres håndtering af deres hverdag. De sidder begge fast i deres misbrug og deres 

livssituation. I de netværk, som Kimse og Peter kommer fra, er det en udbredt og alment accepteret 

norm at ryge hash. Denne ‟netværksnorm‟ er en modsætning til samfundets normer, hvor 

samfundet, blandt andet gennem lovgivningen, tilskynder, at man ikke må ryge hash. Dermed 

opstår der en social eksklusion, idet landsholdsspillerne på centrale levevilkår ikke lever op til 

samfundets normer. En sådan normkonflikt mellem samfundets normer og den netværksnorm, 

spillerne har med sig, kan medføre en øget stigmatisering af landsholdsspilleren selv, hans netværk 

og dermed en eksklusion fra samfundet, hvilket, vi antager, har en negativ indflydelse på 

udviklingen af den sociale kapital. 

Det er først, da Kimse og Peter kommer ind i Ombold, at deres normer kommer i overensstemmelse 

med omgivelsernes normer. I Ombold bliver man mødt af et normsæt, hvor man gradvist bliver 

internaliseret i samfundets normer. Dette ses bl.a., når Kimse omtaler, at en af fordelene ved 

Ombold er, at han bliver mødt med et engagement, som Kimse ikke oplever i samarbejdet med 

kommunale sagsbehandlere. Kimse giver udtryk for, at han i sagsbehandlerens øjne bare er en 

misbruger, hvorimod han føler sig som et menneske hos Ombold. Spillernes følelse af at blive 

inkluderet i gruppen, Ombold, kan dermed være første skridt på vejen til samfundsinklusion.  

6.2.2.2 Normer og tillid 

En af de fremtrædende normer, der skabes på hjemløselandsholdet, er, som vi ser det, en stærk 

følelse af loyalitet og gensidig tillid over for netværkets øvrige medlemmer. Som beskrevet i afsnit 

2.2 er stærke sociale relationer er kendetegnende for en høj social kapital. Tillid og netværk er 

afgørende for udvikling og fastholdelse af social kapital. Især tillid nævner Putnam som værende en 

vigtig del af udviklingen af social kapital. Tilliden er forventning om, at man ikke udnytter 

hinandens sårbarhed (Andersen & Kaspersen, 2007, s. 538-539; Svendsen & Svendsen, 2006, s. 

63). I Peters tilfælde tør han vise sin sårbarhed ved, at han giver landstræneren tillid til at hjælpe 

ham af med hans hashproblem. Gennem Peters tilladelse styrkes ikke kun tilliden til landstræneren, 

men også til gruppen, fordi relationen smitter af på Peters engagement på banen og i gruppen. 

Derved oplever vi, at begge parter profiterer af hinandens tillid, og at det styrker tilliden generelt i 

gruppen. Netværket styrkes altså i retningen af, hvad Putnam kalder bridging og bonding. 
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Landsholdspillernes forhold til hinanden går gradvist fra bridging til bonding, og relationen mellem 

landstræneren og landholdsspillerne går fra gradvis fra linkages til bridging. 

Et eksempel på dette ser vi blandt andet i Peters tilfælde, da han mister sin far, og han finder støtten 

på hjemløselandsholdet blandt landsholdskammeraterne, hvilket udvikler sig til stærke venskaber. 

Derved er graden af tillid medvirkende til, at netværket går fra bridging til bonding.   

6.2.2.3 Reciproksitet 

Gennem narrativerne oplever vi samfundsmæssigt en reciprok følgevirkning af Ombolds indsats. 

Hverken Kimse eller Peter nærer før Ombold høje forventninger til omverdenen eller til dem selv, 

hvilket præger deres selvtillid og troen på dem selv. De benytter begge hash som en måde at komme 

væk fra hverdagens tanker. Gennem Ombold opnår de begge en tro på, at de kan gennemføre en 

ændring af deres hverdag. Dette oplever vi både hos Kimse og Peter, når de fortæller om håb for 

deres fremtid. De har begge ændret deres syn på tilværelsen og delvist lagt misbruget på hylden. I 

Peters tilfælde har det givet ham troen på at gennemføre en uddannelse, og derudover har Kimse 

tilegnet sig ressourcer, der gør ham i stand til at takle sin utålmodighed og sin aggressivitet.  

6.2.2.4 Styrket social kapital gennem Ombold 

Det er vores vurdering, at Ombold har haft stor værdi for de to informanter, der har indgået i 

projektet. Inden informanterne startede i Ombold, havde spillerne et meget begrænset netværk, og 

de forbindelser, de havde, var primært til andre misbrugere. Nu har de begge fået udvidet deres 

netværk og er blevet rollemodeller for andre sociale udsatte. Ved at fremstå som rollemodeller kan 

spillerne herved bidrage til, at andre socialt udsatte kommer ud af et misbrug og derved skåner 

samfundet for økonomiske udgifter forbundet med misbrugsbehandling og kriminalitet. På den 

baggrund mener vi, at det kan argumenteres for, at investeringer i social kapital har indvirkning på 

finansiel kapital. Det er, hvad Putnam ville kalde en reciprok samfundsmæssig udvikling af social 

kapital.  

Vi oplever mange positive gevinster ved Ombold, men præcis hvilke områder, der gør, at det for 

nogle landsholdsspillere er lettere- eller sværere at bibeholde deres sociale kapital, er vanskeligt at 

svare på. En af faktorerne for Peters succes kunne være, at han tidligere har været i forbindelse med 

Ombold gennem reservelandsholdet. Dette kan forklare, at han er mere forberedt på, at Ombold 

slutter, og at han dermed opnår en bedre udslusning af forløbet. Kimse derimod håber på, at han 

atter kan tage en tørn for hjemløselandsholdet, da han stadig føler, at han har brug for hjælp til at 
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komme videre. Dette tolker vi som, at han forsat har brug for støtte til at øge og fastholde sin 

sociale kapital.  

 

7. Konklusion 

I konklusionen tager vi afsæt i opgavens forskningsspørgsmål og mål. Dette gør vi for at vurdere 

om denne bachelor opfyldte sit formål.  

På hvilke områder oplever informanterne, at det at være en del af hjemløselandsholdet har 

gjort en forskel på deres livsførelse? 

Begge informanter oplever, at det at være en del af hjemløselandsholdet har gjort en forskel i deres 

liv på en række forskellige områder. For begge informanter har forløbet haft indflydelse på deres 

misbrug. Peter er helt stoppet med at ryge hash, og Kimses misbrug er kraftigt reduceret. Begge 

informanter har nu en sundere livsstil med et højere niveau af fysisk aktivitet samt sundere 

kostvaner. Kimse drømmer om at undervise andre socialt udsatte i fodbold, og Peter skal starte på 

en uddannelse i starten af 2013. 

Hvilken betydning for informanterne har oplevelser med fysisk aktivitet gennem forløbet haft 

iht. motivation for en sundere livsstil? 

Begge informanter har gennem fysisk aktivitet øget deres self efficacy, hvilket har givet dem en tro 

på egne evner og på, at de ved at bruge deres evner kan skabe en positiv forandring i eget liv. Denne 

tro har været et afgørende springbræt fra tanke til handling, som har genereret en sundere livsstil for 

deltagerne. Dette er bl.a. sket gennem mere fysisk aktivitet og ændrede kostvaner. Et eksempel på 

adfærdsændring hos Peter er, når han fortæller, at han tidligere røg sig mæt, men at han nu er 

stoppet med at ryge, og at appetitten er kommet retur. Herudover beskriver begge spillere, at 

fodbold er noget af det vigtigste i deres liv, og at de aldrig vil stoppe med at spille fodbold. 

Hvilken indflydelse oplever informanterne, at forløbet med hjemløselandsholdet har haft for 

deres evne til at håndtere hverdagen? 

Begge informanter har gennem forløbet øget deres sociale kapital. Dette er sket via de sociale 

relationer, der formes gennem forløbet i Ombold. Social kapital udgør for informanter en ressource, 
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der har gjort det lettere for den enkelte at forfølge egne mål om adfærdsændringer. I relation til at 

takle udfordringer i hverdagen beskriver begge informanter, at de er blevet mere tolerante og bedre 

til at styre deres temperament. 

Målet med opgaven var at fortælle to personers historie, om deres forløb på hjemløselandsholdet, og 

hvordan deres deltagelse i Ombold og på hjemløselandsholdet har påvirket deres liv. Dette besvarer 

vi løbende ud fra begreberne self efficacy og social kapital. Det er vores konklusion, at Ombold har 

haft en gavnlig effekt på spillerne. Ydermere vidner opgaven om, at man gennem 

sundhedsinterventioner, fx via fysisk aktivitet, kan bidrage til adfærdsændringer hos socialt udsatte 

grupper.
  

 

8. Perspektivering 

Opgaven peger i retning af, at nuværende og fremtidige projekter indenfor rehabilitering af socialt 

udsatte med fordel kan fokusere mere på fysisk aktivitet og fællesskab som en måde at forbedre 

deltagernes sundhedsadfærd, netværk, tro på sig selv og personlige ressourcer, og dermed fremme 

deres inklusion i samfundet med alt, hvad det indebærer: sundhed, et sted at bo, uddannelse og 

arbejde mm.  

Såfremt vi ville designe den bedste intervention for socialt udsatte med det formål at forbedre deres 

sundhedsadfærd, ville vi derfor sætte fysisk aktivitet i centrum, da dette er en ideel kilde til 

motivation. Deltagerne i Ombold udtrykker en stor glæde ved fodbolden, men andre sportsgrene 

kan sagtens anvendes. Selvom det ikke er alle socialt udsatte, der kan finde glæden ved sport og 

fysisk aktivitet, kan det i de tilfælde, hvor det er muligt, være yderst brugbart i arbejdet med 

adfærdsændringer.  

I arbejdet med socialt udsatte kan forskellige faggrupper bruge denne opgave som inspirationskilde 

til at identificere sådan et behov hos den enkelte, såfremt der er et, samt gøre brug af dette behov i 

arbejdet med adfærdsændringer. Her kunne man forstille sig, at forskellige sundhedstilbud til socialt 

udsatte tilbød forskellige sportsgrene, således at man kunne favne bredere.  
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Det er vores opfattelse, at man med fordel kan have langt større fokus på fysisk aktivitet i arbejdet 

med socialt udsatte i en række eksisterende tilbud. Et af disse tilbud kan være TTA-projektet 

(Tilbage Til Arbejde). 

8.1 TTA-projektet 

Et af de steder, hvor vi ser en generel overførbarhed af elementer fra Omboldprojektet, herunder 

social kapital og self efficacy, kunne være i TTA-projektet.  

En nylig udkommet rapport fra det Danske Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (TTA, 

2012) beskriver, hvordan TTA enheder i udvalgte kommuner har hjulpet langtidssygemeldte 

gennem tværfagligt samarbejde. TTA-enhederne var bestående af psykologer, fysio-/ergoterapeuter, 

læger samt andre sundhedsfaglige personer (TTA, 2012, s. 12), og de havde til formål at skabe 

aktive tilbud til personer, som stod uden for det danske arbejdsmarked. 

Inden for kommunalt tværfagligt samarbejde er dette nytænkning af aktivering, da det for eksempel 

gav fysioterapeuter muligheden for at trække i personers kontanthjælp mm., hvis deltagerne ikke 

fulgte deres anvisninger (TTA, 2012, s. 12). 

Gennem TTA-enhederne er der således potentiale for at skabe fysioterapeutisk vækst inden for et 

felt, hvor der traditionelt ikke er mange fysioterapeutiske interventioner. Forud for et TTA-forløb 

indledes tværfaglige samtaler med den sygemeldte. Her kunne fysioterapeuten med fordel spørge 

ind til lysten til at dyrke en sportsgren eller anden fysisk aktivitet. Ifølge TTA-rapporten kan 

jobcentret give den sygemeldte aktive tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, hvis det kan 

fremme arbejdsfastholdelsen og en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet (TTA-rapport, 2012, s. 

32). På denne baggrund kunne den sygemeldte tilbydes fysiske aktiviteter sammen med andre 

sygemeldte. Derved kunne man afprøve og overføre erfaringerne med self efficacy og social kapital 

fra Ombold til at danne rammen om fysisk aktivitet for sygemeldte i TTA-projektet.  

8.2 Ombold – et kommunalt tilbud 

Man kunne forestille sig, at sundhedsinterventioner som Ombold i fremtiden kom under kommunalt 

regi, og dette kunne foregå i samarbejde med kommende TTA-enheder. Dermed kunne jobcentrene 

tilbyde socialt udsatte personer et forløb med fysisk aktivitet og daglig kontakt til sundhedsfaglige 

ansatte. Her kan fysioterapeuten med sin faglige viden tilpasse træningen efter den 

langtidssygemeldtes diagnose og i den forbindelse re- og progrediere aktivisterne, efter hvad de kan 

udføre. Derved ville de efter forløbet stå med stærkere forudsætninger for at starte nyt arbejde, hvor 
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det ofte er vigtigt, at man kan indgå i sociale netværk, have tillid, forstå arbejdspladsens normer, 

samt have en tro på sig selv. 

8.3 Ombold – det næste skridt 

Som konkluderet mener vi, at Ombold hjælper socialt udsatte personer fra at være socialt 

ekskluderet til at blive socialt inkluderet i samfundet, idet deltagerne gradvist finder sig til rette i et 

fællesskab, der passer ind i samfundets normer.  

Selvom det er åbenlyst, at der er mange positive gevinster ved ‟projekt Ombold‟, så ville det være 

spændende at se på både kort- og langsigtede effekter af spillernes sociale kapital og self efficacy. 

Hvad sker der med landholdsspillernes sociale kapital og self efficacy, når deres forløb i Ombold 

slutter? Formår Kim og Peter at fastholde et arbejde, stoppe med at ryge hash, have et fysisk aktivt 

liv om fx fem år fra nu? Disse spørgsmål er nogle man med relevans kunne arbejde videre med i et 

kvantitativt projekt, hvor sådanne effekter kunne dokumenteres.  
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10. Ansvarsfordeling 

ABSTRAKT (FÆLLES)  

1. Indledning (fælles) 

2. Teoretisk grundlag (fælles) 

 Self efficacy (Cathrine) 

 Social kapital (Andreas) 

 Ombold og hjemløselandsholdet (Fælles) 

3. Videnskabsteori (Andreas) 

4. Metode (Cathrine) 

5. Resultater (Fælles) 

 Kimse (Andreas) 

 Peter (Cathrine) 

6. Opsummering (Fælles) 

7. Diskussion (Fælles) 

8. Konklusion (Fælles) 

9. Perspektivering (Fælles) 

10.  Rferencer (Fælles) 
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Bilag 1 

Informeret samtykke     Dato 

Kære  __________________________________________________ 

 

Vi henvender os angående din deltagelse i vores bachelorprojekt. Projektet har til formål at høre om dine 

oplevelser med hjemløselandsholdet. Det, vi benytter interviewet til, er at genfortælle en fortælling om dine 

oplevelser. Disse fortællinger kan vi bruge til at opnå en viden om hvilke omstændigheder, som gør sig 

gældende i gruppen på hjemløselandsholdet. Vi har en hypotese om, at den information giver os et indblik i 

hvilke faktorer, som kan være med til at hjælpe socialt udsatte i sundhedstilbud. 

Jeg bekræfter herved, at jeg efter at have modtaget ovenstående information såvel mundtligt som skriftligt, 

indvilliger i at deltage i det beskrevne projekt.  

Jeg er informeret om, at min deltagelse i projektet er frivilligt og, at jeg når som helst kan vælge ikke at svare 

på et spørgsmål. 

Jeg er informeret om, at jeg og andre nævnte personer vil fremstå anonymt. 

 

 

 

Underskrift: 
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Bilag 2 

Informeret samtykke     Dato 

Kære  __________________________________________________ 

 

 

Jeg giver hermed min tilladelse til, at opgaven må offentliggøres. 

Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard  

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift: 
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Bilag 3 

Matrix over søgeord 

 

*Angiver brug af trunkering 

I de lodrette kolonner forbindes søgeordene med OR, mens de I vandrette kolonner forbindes med 

AND. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppe Intervention Effekt 

Homeless people  Physical activity* Health 

Drug abusers* Motor activity* Social change* 

Drug addicts* Physical exercise* Social impact* 

Drug users* Soccer Health promotion* 

 Football Mental health 
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Bilag 4 

Søgeeksempel på homeless AND social change 
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Bilag 5 

Søgeeksempel på homeless AND physical activities 
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Bilag 6 

Handlingsskelet 

Nedenstående linje er oversigt over inddeling af interview i kronologisk rækkefølge. Linjen 

forsøger at dække den information, vi fik fra interviewet. 

  

 

 Begyndelse: Livet før Ombold 

  

 

 Midte: Forløbet under Ombold 

  

 

 Slutning: Nuværende situation 
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Bilag 7 

 

Briefing:  

 

Du skal fortælle om dig selv og dine 

oplevelser med Ombold. 

Det vil skal bruge interviewet til er at 

omskrive det til en fortælling.  

Når vi har skrevet det, så vil have 

muligheden for at læse det igennem. 

Du vil fremstå anonymt. 

Har du nogen spørgsmål? 

 

Hvordan havde jeg det 

Hvad oplevede jeg 

Hvad tænkte der 

Hvad skete der så 

Mærker sig selv 

 

 

I begyndelsen  

Tema Interviewspørgsmål Stikordsguide  

 

Livet før ombold. 

Kan du fortælle om hvordan din 

hverdag så ud lige før du kom i 

kontakt med ombold 

 

Opfattede du dig som misbruger. 

Var det vigtigt for dig at komme ud 

af misbrug 

 

Havde du behov for hjælp til at 

håndtere din økonomi 

 

Hvad du nogle du kunne betro dig til 

om personlige problemer 

 

 

 

Indledning til spg: 

Hvordan havde jeg det 

Hvad oplevede jeg 

Hvad tænkte du 

Hvad følte jeg 

Hvad skete der så 

Mærker sig selv  

Stikord: 

Lokalitet  

Misbrug  

Hjemløs 

Venner  

Familie 

Hverdag 

Arbejde 

Bolig  

Økonomi 

Sundhed 

Fysisk aktivitet 

Fodbold 

Sanser; lugte, lys 

Omgivelser  

Hjemløselandsholdet 
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 Bekymringer 

Angst 

Glæde 

Motivation 

Kost 

Aktivitetsniveau 

relationer 

 

 

 

 

Midte  

Tema Interviewspørgsmål Stikordsguide 

Forløbet under Ombold Hvordan kom du i kontakt med 

Ombold? 

 

Kan du skrue tiden tilbage til første 

dag du mødte landsholdet – prøv at 

fortælle om den dag? 

 

 

 

 

 

ndledning til spg: 

Hvordan havde jeg det 

Hvad oplevede jeg 

Hvad tænkte du 

Hvad følte jeg 

Hvad skete der så 

Mærker sig selv  

Stikord: 

Lokalitet  

Misbrug  

Hjemløs 

Venner  

Familie 

Hverdag 

Arbejde 

Bolig  

Sundhed 

Fysisk aktivitet 

Fodbold 

Sanser; lugte, lys 

Omgivelser  

Hjemløselandsholdet 
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Bekymringer 

Angst 

Glæde 

Motivation 

Kost 

Aktivitetsniveau 

relationer 

 

 

Slutning 

Tema Interviewspørgsmål Stikordsguide 

Nuværende situation Hvordan har forløbet med landsholdet 

påvirket dig og den måde du lever dit 

liv på? 

 

Tænker du at du fortsat vil være fysisk 

aktiv? 

 

Kan du beskrive hvordan det har været 

at være rollemodel for andre socialt 

udsatte? 

 

Hvordan oplever du din egen sundhed i 

dag? 

 

 

Indledning til spg: 

Hvordan havde jeg det 

Hvad oplevede jeg 

Hvad tænkte du 

Hvad følte jeg 

Hvad skete der så 

Mærker sig selv  

Stikord: 

Lokalitet 

fremtidsplaner  

Misbrug  

Hjemløs 

Venner  

Familie 

Hverdag 

Arbejde 

Bolig  

Sundhed 

Fysisk aktivitet 

Fodbold 

Sanser; lugte, lys 

Omgivelser  

Hjemløselandsholdet 

Bekymringer 
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Angst 

Glæde 

Motivation 

Kost 

Aktivitetsniveau 

relationer 

 

 

 

Debriefing:  

 

Så har vi ikke flere spørgsmål. 

Er der noget mere du gerne vil 

sige/komme ind på? 

Har du nogle spørgsmål? 

Hvordan oplevede du at være med i 

det her interview? 

Hvordan havde jeg det 

Hvad oplevede jeg 

Hvad tænkte der 

Hvad skete der så 

Mærker sig selv 
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Bilag 8 

Transskriptionsregler 

 Ord så som øhh, hmm, tjaa osv. undlades undtagen der hvor de giver udtryk for 

informantens eftertænksomhed eller tøven. 

 Uafsluttede sætninger som vurderes at have betydning for fortolkningen af indholdet 

markeres med (UAS) 

 Der laves nyt afsnit når interviewer stiller et spørgsmål 

 Lange pauser markeres med (…) samt sekundtal 

 Såfremt der forekommer utydelig tales markeres det med (UT) samt sekundtal 

 Transskriptionerne laves med 1 ½ linjeafstand for at øge overskueligheden 
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Bilag 9 

Temamatrix 

Tallet: Angiver hvilken linje temaet omtales først. 

X: Angiver hvor mange linjer der bliver talt om temaet. 

 
 
Handlingskelet 
(temaer) 

Handlingsskeletsknogler 
(subtemaer) 

Informant 1. 
Indhold. Linje nr. i 
transkribering 

Informant 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En begyndelse 
 
 

Misbrug 4:xxxx, 32:xx, 36:x 
,38:x,40:x, 42:x, 44:x, 
47:xxxx,52:xxx, 56:xxx, 
76:x, 78:x 
 

25: xxxxx 
31: xxxxx 
37: xxxx 
44: xxxxx 
54: xxxxxx 
76: xxxxxx 
83: xxxxxx 
99: xxxxx 
393: xxxxxxx 
401: xxxxx 
407: xxxxx 
413: xxxx 
418: xxxxx 
424: xxxx 
429: xxxxx 
435: xxxxxx 
442: xxx 

Relationer (venner, familie, 
holdkammerater, 
fagprofessionelle, socialrådgiver, i 
øvrigt netværk m.m.) 

9:x 
13:xxx 
 

10: xxxxx 
20: xx 
44: xxxx 
51: xx 
54: xx 
61: xxxxxxxxxxx 
76: xxxxxx 
93: xxxx 
420: xxx 
442: xxx 

Personlige ressourcer 
(Tillid, Tro på sig selv, 
Ønsket om at undervise, 
Hjælp til at opretholde 
forbedringer, Håndtering af 
modgang, samarbejde) 

 17: xx 
71: xxxx 
84: xxxxx 
90: xxxxx 
98: xx 
398: xx 
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 431: xxx 

Sundhed og fodbold 
(Ombold, Sundhed og 
fysisk aktivitet, fodbold) 

 

4:xxxx, 9:xxx, 17:xxx, 61:x 
64:xx, 71:xx, 74:x 
 

13: xxxxxx 
98: xx 
99: xxxxx 
429: x 

Bolig og hjemløse livet 
(bostedet solvang og 
opholdsstedet 
gaderummet ) 
 

10:xx, 15:xxx, 17:x, 52:xxx 
68:xx, 85:xxx 
 

5:xxxxxxxxxxx 
446: xxxx 
451: xxxxxxx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En midte 

Misbrug 109:xx, 116:x, 144:xxx, 
148:xxx, 152:xx, 155:x 
178:x, 180:x, 241:xx 
246:xxxx, 255:xxx 
463: xxxx 
469: xxxxxx 
 

136;xx, 150;x, 
154;xxxxxx, 161;x, 
162;xx, 167, 171;x, 
180;xx, 194;xxx, 
197;xxxxxx, 225;xxx 
252;x, 460;xxxxxxx 

Relationer (venner, familie, 
holdkammerater, 
fagprofessionelle, socialrådgiver, i 
øvrigt netværk m.m.) 

115:xxxx 121:xx, 124:xxx 
129:xxxxx, 137:xx, 161:xx 
187:xxxxx, 196:xx, 
199:xxx, 200:xxx, 203:xx, 
206:x, 208:xx, 211:xx, 
214:xxxxx 223:xx, 
226:xxx, 230:xxx,  
477: xxxxxxxxxxxxxxxx 
507: xxxxxxxxxxxxxx 
523: xxxxx 
529: xxxxx 

147;xxxx, 153;x, 
161;x, 171;x, 180;xx 
197;xxxxxx, 202;xx 
240;xxxxxx, 248;xxx 
257;x, 478, 490;xxx, 
525;xxxx, 545;xxxxx  

Personlige ressourcer 
(Tillid, Tro på sig selv, 
Ønsket om at undervise, 
Hjælp til at opretholde 
forbedringer, Håndtering af 
modgang, samarbejde) 

 

115:xxx, 124:xxx, 165:xxx 
169:xxxx, 174:xxx, 178:x 
180:x, 182:xxx, 187:xxxxx, 
194:xxxx 196:xx 199:xxx, 
203:xx, 206:x 
208:xx, 211:xx, 214:xxxxx, 
220:xx, 223:xx, 230:xxx,  
238:xx 250:xxxx,  

129;xxxx, 162;xx, 
216;xxx, 219;xxxx, 
228;xxxxx, 
233;xxxxx, 
260;xxxxxx, 
515;xxxx, 521;x, 
525;xxxx, 
552;xxxxxxxx,  

Sundhed og fodbold 
(Ombold, Sundhed og 
fysisk aktivitet, fodbold) 
 

 

93:xx, 100:xxx, 106:x, 
235:xxxxx, 255:xxx 
261:x 
459: xxxxxxxx 
469: xxxxxx 
 
 

108;xxxxxxx, 
120;xxxx 
140;xxxx 
162;xx, 176;xx, 
180;xxxx, 188;xxxx, 
207;xxxxx, 249;xx, 
268;xxxxx, 
460;xxxxxxx 
500;xxxx, 509;xxx, 
515;xxxx, 

 Bolig og hjemløse livet 
(bostedet solvang og 
opholdsstedet 

96:xxx, 108:xxxxx,129:x 
138:xxxx, 158:x 
 

107;x, 128;xxxx, 
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gaderummet ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En afslutning 

Misbrug (fed) 322:x 
327:xx 
376:x 
382:xx 
568: xxxxxx 
580: xxx 
584: xxx 
591: xxxxxxxxxx 

283: xxxxxxxxxx 
294: xx 
305: xx 
325: xxxx 
336: xxx 
342: xx 
352: xxxx 
572;xx 

Relationer (venner, familie, 
holdkammerater, 
fagprofessionelle, socialrådgiver, i 
øvrigt netværk m.m.) 

342:xx  
382:x 
535: xxxxxxxxxxxxx 
 

294: xxxxxx 
371: xxxxxx 
378: xxxxxx 
498: xxxxxx 
495: xxx 

Personlige ressourcer 
(Tillid, Tro på sig selv, 
Ønsket om at undervise, 
Hjælp til at opretholde 
forbedringer, Håndtering af 
modgang, samarbejde) 

 

308:xxxxx, 316:xx 319:xx, 
325:x, 332:xx 
335:xx, 338:x, 340:xxxx 
345:xxxxxxx, 357:xxxxx, 
363:xx 
368:xx, 371:xxx 
553: xxxxxx 
560: xx 
598: xxx 
 

275: xxxxxxx 
299: xxxxxxx 
325: xxxx 
334: xxxxxx 
341: xxx 
345: xxxxxx 
352: xxxx 
565;x 
574;xxx 
580;x 

Sundhed og fodbold 
(Ombold, Sundhed og 
fysisk aktivitet, fodbold) 

 

275:x, 277:xx 280:xx, 
294:xxx 298:xxx 
325:xxxxxx 332:xx 
335:x 345:xxxxxxx  
376:x 380:xxxx, 386:x 
563: xxxx 
569: xxxxx 
575: xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

290: 
Xxxxxxxxxxxxxxxxx 
308: xx 
352: xxxx 
311: xxxxx 
318: xxxxxxxxxxxxxxx 
357: xxxxxxxxxxxx 
371: xxxxxx 
378: xxxxxxxxxxxxx 
495: xxxxxxxxx 

Bolig og hjemløse livet 
(bostedet solvang og 
opholdsstedet 
gaderummet ) 
 

325:x  

 

 



66 

 

 

Bilag 10 

Præsentation af gruppen 

Denne bachelorgruppe består af to fysioterapeutstuderende, der sammen Metropol Sundhedsklinik 

har været tilknyttet Ombold. Et eksternt samarbejde der arbejder med socialt udsatte og sundhed. 

Gruppemedlemmerne har indgået i et team, der har haft til formål, at skadesforebygge og behandle 

spillerne på hjemløselandsholdet. 

Sammen med hjemløselandsholdet deltog gruppen i VM for hjemløsefodbold i Mexico City i 

oktober 2012. 

Mere information kan findes på Danske fysioterapeuters hjemmeside, hvor dagbøger og 

videoberetninger ligger tilgængeligt. 

 


