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Förord  

Färdigställandet av detta arbete har skett gemensamt, även intervjuerna och 

sammanställningen av tidigare forskning. Större delen av materialinsamlandet har där emot 

skett på två olika håll. Sanna har stått för insamlandet av kunskap kring de teoretiska 

utgångspunkterna och strukturen av texten. Grundtematiseringen och transkriberingen av 

intervjuerna gjordes av Marie samt sammanfattningar av diverse material som blivit insamlat. 

Sedan har vi gemensamt i flera omgångar bearbetat materialet och texten. 

 

Vi vill även förtydliga att ungdomarna som deltagit i denna studie är valda utifrån sin ålder 

och erfarenhet av judo, inte på grund av att de har problem med utåtagerande beteende. 

 

Vi skulle vilja tacka vår handledare Veronica Svärd som funnits där under hela processen och 

hjälpt oss hålla rätt kurs. Vi vill även tacka alla ungdomar som ställt upp på intervjuerna och 

alla andra runt omkring som stått ut och hjälpt oss på vägen.  
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Östersund 2012 

Marie Malmsten och Sanna Malmsten 
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Inledning  

Utifrån våra tolkningar av tidigare forskning och egna erfarenheter har vi förstått att 

ungdomar av olika anledningar kan ha ett utåtagerande beteende. Det kan bero på den 

allmänna stressen i samhället, familjesituationen eller individuella faktorer. Detta kan få olika 

konsekvenser, som t.ex. sociala problem i form av beteendesvårigheter, utåtagerande 

beteende, våld och kriminalitet. Det kan i sin tur eventuellt även leda till missbruk och 

psykisk ohälsa som i sin tur, med hjälp av förebyggande arbete skulle kunna leda till att en 

aktualisering hos socialtjänsten, psykvården eller polisen, förhindras. Förebyggande arbete 

kan vara att erbjuda ungdomarna ett hjälpmedel för att hantera sina känslor och minska det 

problematiska beteendemönstret men även erbjuda stöd från människor runt omkring, till 

exempel fysisk träning i form av judo. 

Det forskas mycket kring ungdomars beteenden. På senare tid har det även publicerats mycket 

forskning kring hälsa, fysisk aktivitet och hur fysisk aktivitet påverkar det psykiska måendet 

(hälsan). På bl.a. folkhälsoguidens hemsida kan man läsa om hur regelbunden fysisk aktivitet 

leder till minskade psykiska besvär, bidrar till psykiskt välbefinnande genom ökad självkänsla 

och minskade mängder stresshormoner i kroppen (Karolinska institutet: Folkhälsoguiden, 

2007).  

Till följd av denna forskning har flera idrotter klivit fram i media som viktiga för den 

psykiska hälsan. En av dessa är kampsport, som bland annat används i förebyggande syfte när 

det kommer till utåtagerande beteende och våld i flera länder, bland annat USA. Samtidigt i 

Sverige syns kampsporten mest i negativa ordalag i media. Bland annat kunde man läsa i 

tidningen att en av de män som åtalats för en dödsmisshandel på Kungsgatan var aktiv i det 

svenska judolandslaget. Under samma år kunde man läsa om hur barn blev utsatta för flera 

kränkningar och våldsdåd i samband med avslutningen av ett judoläger (DN, 2005). Samtidigt 

som kampsporten får möta många fördomar om att den skulle öka aggressiviteten visar 

tidigare forskning på motsatsen och att kampsport kan vara just det som ungdomar med 

utåtagerande beteende behöver (Twemlow & Sacco, 1998 och Fraser, 1996).  
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I barn och ungdomspsykiatrins (BUP) rapport (2003) kan man läsa om hur ungdomar med 

problem kring utåtagerande beteende kan lära sig hantera sina problem på olika sätt. Många 

lär sig att hantera dessa problem själva genom mognad, en del genom behandling och en del 

”hanterar” den genom någon form av missbruk. För att lära sig hantera utåtagerande beteende 

kan ungdomarna behöva stöd från andra (ibid.).  Ett barns utveckling är rotat i vilka 

möjligheter barnet har, dess begåvning och vilket erkännande barnet får genom samspel med 

familj, jämnåriga, grannar etc. (Fraser, 1996). 

Syftet med behandling mot utåtagerande beteende hos ungdomar är ofta att motverka en 

social utveckling där ungdomarna kan hamna i våldsamma miljöer, själva begår våldsbrott 

eller kommer att utsättas för relaterade sociala problem som hindrar förutsättningarna för en 

god psykosocial utveckling. Våld är ett väsentligt socialt problem som påverkar ett stort antal 

ungdomar och deras familjer på olika sätt (Fraser, 1996). En rapport från Brottsförebyggande 

rådet (BRÅ) visar att andelen elever i årskurs nio som uppger att de utsatts för grövre våld 

som krävt vård (hos sjuksköterska, läkare eller tandläkare) vid något tillfälle de senaste tolv 

månaderna ligger runt sex procent. Olika former av skadegörelse och våld mot egendom är 

vanligare än grovt våld mot person. En stor andel av våldet uppges ha inträffat i skolan eller 

på skolgården. Den andra dominerande kategorin är ”någon annanstans” t.ex. på gatan, discon 

eller fritidsgården (BRÅ, 2005).  

I BUP:s rapport (2003) kan man vidare läsa om hur en person som bryter mot samhällets och 

omgivningens regler kan betraktas som besvärlig och riskerar att stötas ur gemenskapen. 

Framtiden för dessa ungdomar riskerar att bli olycklig om de och deras familjer inte får ett 

tidigt omfattande och kontinuerligt stöd. Vanliga konsekvenser av denna problematik är 

fortsatt brottslighet, våldsamt beteende, missbruksutveckling, olyckor samt hot och skador 

mot närstående och samhället. Risken för en negativ spiral med accelererande 

beteendeproblem är stor (BUP, 2003).  

Kampsporten kan här vara en plats där ungdomar hämtar verktyg och stöd för att lära sig 

hantera känslor och utåtriktade beteenden. Detta är en av anledningarna till valet att studera 

ungdomar som tränar kampsport, och i detta fall specifikt judo, ett ämne där få studier är 

gjorda. Judo används inte som en uttalad behandlingsform i Sverige, utan är en träningsform 

som unga söker av intresse och egen motivation. Scuderi (2010) har däremot gjort forskning i 

USA kring användandet av judo som social terapi, rörelseterapi och psykoterapi. 
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En fördel med att ungdomarna själva kan välja att delta i träningen gör att de inte behöver 

vara i direkt kontakt med socialtjänsten. Eller inte alls i kontakt med socialtjänsten om arbetet 

sker förebyggande för ungdomar i allmänhet. Problemet behöver därför inte vara i fokus. Judo 

är även en redan etablerad träningsform vilket eventuellt kan öka chansen att en ungdom 

”accepterar” det som insats (Scuderi, 2010). 

Problemformulering 

Som sagts ovan visar forskning och statistik att trots att våldet och kriminaliteten har minskat 

förekommer ungdomar som har problem med utåtagerande beteende ofta i kriminalstatistiken. 

Detta kan bero på många saker såsom den negativa spiralen som det går att läsa om i BUP:s 

rapport (2003). Våldet har i USA blivit allt mer allvarligt och lett till fler skador och även 

dödsfall i USA (Fraser, 1996). I Brottsförebyggande rådets rapport (BRÅ) tar de upp att 

antalet brottshandlingar bland årskurs nior mellan åren 1995 och 2005 i Sverige minskat till 

skillnad från i USA, vikten av sociodemografiska egenskaper tillsammans med betyg och 

inställning till kriminalitet tillsammans med familjesituationen har fått en ökad betydelse för 

hur ungdomarnas situation ser ut (BRÅ, 2005). 

Mot bakgrund av ovan syftar undersökningen att undersöka judons och träningskamraternas 

betydelse för ungdomarna. 

Frågeställningarna som avses att undersöka är:  

 Kan judo fungera som en alternativ behandling eller en förebyggande insats för 

ungdomar med problem med utåtagerande beteende? 

 Upplever ungdomarna att judoträning har förändrat deras beteenden? 

 

Med ungdomar som har problem med utåtagerande beteende syftas här på ungdomar med 

problem att kontrollera känslor och då främst ilska. Det kan handla om individer som 

använder sig av våld i olika syften eller är rastlösa och har låg självkänsla. 
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Tidigare forskning  

Under följande del kommer vi ta upp tidigare forskning som är relevanta utifrån våra 

nyckelbegrepp aggression, behandling, kampsport, judo och ungdomar. Vi kommer även ta 

upp saker som är relevanta för vår tanke att det eventuellt finns en koppling mellan kampsport 

och problem med utåtagerande beteende.  

Kampsport som behandling och filosofi 

Det finns flera olika behandlingsmodeller för att hantera utåtagerande beteende och 

aggressivitet. Den vanligaste i Sverige är Aggressive Replacement Training (ART) som är en 

modellanpassad behandlingsform för ungdomar som t.ex. har svårigheter med att hantera 

sociala situationer. Modellen utvecklades under 1980-talet av Arnold Goldstein och är ett tio-

veckors program med tre inriktningar, sociala färdigheter, ilske kontroll och moral som 

ungdomarna får grupplektioner i (Statens institutionsstyrelse, 2011). I andra länder använder 

man just kampsport som behandling och i förebyggande syfte. 

Trots de antal fördomar som finns om kampsport uppmuntrar den inte utåtagerande beteende 

och drar inte till sig utåtagerande individer på ett nämnvärt sätt. Det finns en mängd olika 

fördelar med kampsporten, menar olika studier där ibland en förbättrad allmänhälsa men även 

förbättringar kring den mentala hälsan har setts. Studier visar även att nivån på aggressiviteten 

inte förändras för att man tränar kampsport (Woodward, 2009). 

I en annan studie presenteras resultat som visar att positiva karaktärsdrag som högre 

självförtroende och en positiv framtidssyn ökade med tiden som ungdomarna tränade 

traditionell kampsport. Däremot ökade det utåtagerande beteendet vid träning av den icke 

traditionella formen jämfört med den traditionella träningen (Zivin et Al, 2001). Detta då 

denna form av icke traditionell kampsport inriktar sig på tävlingsmomentet och inte har med 

den pacifistiska filosofin med fokus på respekt och ödmjukhet som den traditionella 

kampsporten har icke traditionell kampsport kan exempelvis vara tävlingsjudo som inte 

fokuserar på filosofin och judons grunder utan enbart på tävlingsmomentet och prestationerna. 
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Twemlow och Sacco (1998) menar att det är kombinationen av den filosofiska aspekten 

tillsammans med traditioner och fysisk träning som är nyckeln till att nå rehabilitering. Till 

exempel så är den traditionella bältesgraderingen ett inslag som ger ungdomarna status och 

erkännande på ett konkret sätt. Vikten av erkännande nämner även Fraser (1996). Den 

traditionella kampsportsträningen ger även kontinuitet, positiv respons samt en miljö där 

oönskade beteenden snabbt kan avvisas. Detta kan enligt Twemlow och Sacco (1998) ses som 

en motvikt till de eventuellt dysfunktionella hem-, skol- eller samhällsförhållandena 

(Twemlow & Sacco, 1998). 

Twemlow & Sacco (1998) menar också att kampsporten kan vara ett bra alternativ till 

psykoterapin, speciellt för ungdomar som har svårt med det verbala men lättare för det 

kinestetiska (kroppsliga). Genom att exempelvis vara hjälpinstruktörer kan ungdomarna 

fokusera på det kroppsliga och sedan utifrån det träna upp det verbala genom att sätta ord på 

det de gör (Twemlow & Sacco, 1998). 

Twemlow och Sacco nämner vidare i sin artikel hur en bra, kort och effektiv behandling kan 

se ut. De nämner även att kampsport innehåller flera olika inriktningar, som i stora drag delas 

upp i två huvudgrupper, (1) de som fokuserar på sparkar och slag och (2) de som fokuserar på 

brottning, låsningar av leder och kast (Twemlow & Sacco, 1998). 

Zivin et Al (2001) nämner det gamla Buddistiskt/Taoistiskt ursprunget som innebär en 

speciell filosofi, tränings metod och specifika mål. En filosofi som är djupt pacifistisk och inte 

uppmuntrar till våld. Målet är att utveckla ett centrerat, lugnt och insiktsfullt sinne som kan 

appliceras i livets alla delar (ibid.). Kampsport ses inte enbart som självförsvarsträning och 

motion, utan det ses även som en väg till självkontroll (Woodward, 2009). 

Inom flera idrotter som t.ex. boxning har det börjat forskas och skrivas kring sportens 

betydelse för individens liv bland annat kring våld. Wacquant (1992) är en av de som forskat 

kring detta och hur gemenskapen i gymmet (där man tränar boxning) skapar en väg bort från 

exkludering. 



8 
 

Två viktiga aspekter inom kampsport är uppriktighet, den simpla regeln ”säg inte att du kan 

göra något om du inte är säker på att du kan”. Hövlighet, Dojon
1
 är en plats där man kan 

skada andra personer både fysiskt och psykiskt. Kampsporten lär därför ut att alltid visa sin 

träningspartner respekt och att fokusera på det individen gör (Suino, 2006)
2
. 

Om man tänker på hur jobbigt något är eller att det inte kommer gå så inverkar det på ens 

prestation. Inom kampsporten vill man lära ut färdigheter som fungerar både i dojon och i det 

vardagliga livet (Suino, 2006). Judon utvecklades under flera år men dateras tillbaka till 1884. 

Det gick snabbt när Jigoro Kano (judons grundare) arbetade fram grunderna (Stener, 2004)
3
. 

Jigoro Kano tränade även jiu jitsu
4
, vilket gör att det finns många likheter. Han hade även 

stora kunskaper inom pedagogik vilket hade stor betydelse för judon. Kano utvecklade jiu 

jitsuns grunder och lade till kunskapen om människans rörelsekraft, balans, hävstångseffekter 

m.m. Kano tog även bort de tekniker i jiu jitsun som kunde skada eller som han ansåg vara 

allt för aggressiva (Stener, 2004). Att Kano tog bort det han ansåg för aggressivt är en av de 

viktigaste aspekterna i att det kan fungera som förebyggande insats eller behandling. 

Detta gjorde att judon nu passade hans livsfilosofi och principer. Kano lade till helt nya 

aspekter till träningen, såsom social hänsyn och ansvarstagande. Ömsesidigheten i 

judoträningen har redan från början varit viktig, för att lära sig och förstå judo behövs 

träningskamrater som både ger och tar ur alla aspekter. Det är först när flera människor hjälps 

åt som det kan leda till kunskap (Suino, 2006). 

Ett av Kanos mest grundläggande mål med träningen var att få ut största möjliga effekt av en 

persons mentala och fysiska styrka. Det handlade inte om att vara den starkaste eller den 

smartaste utan att på bästa sätt använda sin egen kapacitet. En av Kanos andra grundläggande 

principer är att få människor att träna för att på ett sådant sätt få dem till bättre människor, att 

nå självförverkligande och på sådant vis göra det möjligt för dem att bidra till en bättre värld 

(Stener, 2004). Kanos principer gällde inte bara träningen utan hela livet och alla delar av det.  

Kano ansåg inte att tävling inom idrott var något gynnsamt (Stener, 2004). 

                                                           
1
 Dojo är den lokal där man utövar kampsport  

2
Nicklaus Suino är en meriterad kampsportare som har svart bälte i bl.a. Iaido, Judo och Jujutsu. 

 
3
Jan Stener är en engagerad förälder som saknade bra judoböcker på svenska när hans två söner började med 

judo. Han samlade därför ihop ”eliten” inom judosverige som alla är högt respekterade. Dessa fick dela med sig 

av sina expertkunskaper. 

 
4
 En ”systeridrott” till judon 
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”Judo är i verkligheten inte bara en idrott eller ett spel. Jag ser Judo som en princip för livet, 

konsten och vetenskapen. Ja, faktiskt är det ett medel för personlig kulturell utveckling. 

Endast en av formerna för Judoträning, s.k. Randori eller fri träning kan klassas som en form 

av idrott” 

/ Jigoro Kano - fritt översatt (ibid.). 

 

Utåtagerande beteende  

Det finns två olika former av aggressivitet. Reactive Aggression som förklaras som ett 

defensivt användande av fysisk styrka. Denna form används ofta vid mobbning för att etablera 

en social ordning (Fraser, 1996) Det kan även förklaras som attacker utifrån stark ilska såsom 

när ungdomen ger sig på någon för att de är arga (Valaand-Sørensen, Idsoe, & Roland, 2011). 

Den andra formen är Proactive Aggression, detta är en form definierad av icke defensivt 

användande av fysiskt styrka, det är aggressioner utifrån att få sin vilja igenom (Fraser, 1996).  

Det kan även ses som attacker utifrån ett vinstsyfte och för att få sin vilja igenom (Valaand-

Sørensen, Idsoe, & Roland, 2011).  

Longitudinella studier av utvecklingsprocessen och de miljövillkor som leder till utåtagerande 

beteende är till bättre stöd och hjälp än kliniska studier där den biologiska delen väger tyngst. 

Föräldrarnas engagemang och om de tillrättavisar ungdomen när denne gjort något olämpligt 

samt om de är konsekventa i sitt agerande, är viktigt menar Fraser (1996). 

Vidare menar Fraser (1996) att ungdomar har flera olika influenser som kan leda till det 

utåtagerande beteendet. Man måste därför arbeta med hela bilden och alla delarna i individens 

liv. I flera kommuner placeras ungdomar med utåtagerande beteende i speciella grupper 

tillsammans med andra ungdomar som har liknande problem. Detta kan leda till att de 

ungdomar som har ett mildare utåtagerande beteende får ökade problem då det finns en risk 

att de lär sig av ungdomarna med ett allvarligare problem. ”Efter skolan program” kan vara en 

chans för dessa ungdomar att få positiva relationer till jämnåriga och vuxna. Detta kan 

förebygga en utveckling av det utåtagerande beteendet (ibid.).  

Allt fler ungdomar som har problem med utåtagerande beteende lär sig att hantera sina 

aggressioner själva. Vissa får hjälp genom behandling. Men det är många som lever ett liv 

karakteriserat av tungt drickande och blandmissbruk (Fraser, 1996). 
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Teoretiska utgångspunkter  

Studiens teoretiska utgångspunkter har sin grund i behaviorismen (Havnesköld & Risholm-

Mothander, 2009), nämligen modellinlärning (Bandura, 1977) och det socialpedagogiska 

perspektivet (Berglund, 2000 & Madsen, 2001). Den behavioristiska utgångspunkten som har 

valts är den ursprungliga formen från Watson och Skinner, detta då vi fokuserar på 

modellinlärningen och inte behaviorismen i sig. En annan relevant teoretisk utgångspunkt kan 

även vara Kognitiv behandlingsterapi (KBT).  

Behaviorismen är kanske den mest kända grenen inom psykologisk forskning, dess 

centralfigurer var John B Watson och B F Skinner. Behaviorismen växte fram under tidigt 

1900-tal och det är ur behaviorismen teorier som inlärningsteori och modellinlärning kommit. 

Inlärningsteorin är ett allmänpsykologiskt perspektiv som består av en uppsättning principer 

för hur inlärning går till. Modellinlärning och social inlärning handlar om att lära sig utifrån 

positiva förebilder, detta kan gestaltas genom frasen ”barn gör inte som du säger, barn gör 

som du gör” Flera olika forskare har visat modellinlärningens stora betydelse för 

socialiseringsprocessen, t.ex. Albert Bandura. Ett exempel på modellinlärning är 

könsrollsbeteende då barnet härmar en förälder av samma kön och uppmuntras positivt till det 

(Havnesköld & Risholm-Mothander, 2009). 

Studien visar att avvikande beteende kan ha många orsaker och vara uttryck bakomliggande 

problem. Det nämns också att om en ungdom har vant sig vid att vara ”dålig” kan det vara 

svårt för denne att tänka positivt om sig själv. Det som hela tiden återkommer som det som 

hjälpte individerna ur sina problem är ”någon” – någon som fanns där, stöttade och lyssnade. 

Det var inte metoderna eller teorierna som var avgörande. Relationen till någon annan under 

en längre tid tycks vara den största orsaken till att ungdomarna väljer att förändra sina liv och 

hantera sina problem. Ensamhet och utanförskap ses som större hinder än missbruk och 

kriminalitet. Fritidsintressen nämns som något vilket kan ha avgörande betydelse när det 

kommer till förändring av livsvanor. Det går att förhålla sig lite kring sex praktiska sanningar 

om ”problem-ungdomar” dessa handlar bland annat om att människor och mänskligt 

handlande sett ur ett modelltänk, kan bli självuppfyllande profetior. Samt att människor är det 

viktigaste för människor, självkänslan och jakten på självförtroende är den dominerande 

kraften bakom allt (Berglund, 2000). 
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Socialpedagogiken förhåller sig till de utstötta och marginaliserade grupperna vilket innebär 

att den ändrar karaktär och innehåll i förhållande till de sociala, kulturella och pedagogiska 

situationer som samhället skapar. Socialpedagogiken bör därför ses ur dess historiska 

utvecklingsperspektiv. Det började på 1850-talet då socialpedagogiken skulle bidra med att 

utveckla de allmänna och fundamentala mänskliga egenskaperna, sedan under 1900-talets 

första 70 år riktar socialpedagogiken istället in sig på att lösa problemet med att integrera 

arbetarklassen och deras barn i samhället. För att sedan under 1970-talet börja rikta in sig på 

det förebyggande arbetet (Madsen, 2001).  

Vi har valt att använda dessa teorier då de på ett relevant sätt förklarar hur kampsporten kan 

påverka ungdomarna och deras problem med utåtagerande beteenden samt kampsportens 

inverkan på ungdomar generellt.  Teorierna använder vi för att förklara empirin och resultaten 

från intervjuerna.  

Följande centrala begrepp kommer vi ta med oss från teorierna till analysen: Modellinlärning, 

positiva förebilder, betydelsen av signifikanta andra.  

 

Metod 

Val av metod 

Studiens syfte var att undersöka ungdomarnas personliga uppfattning om judons och 

träningskamraternas betydelse på ett induktivt sätt. Därför ansåg vi att det var mest relevant 

att göra en kvalitativ forskningsintervju med fokusgrupper. Intervjuerna skedde i två grupper 

och sedan analyserades svaren genom innehållsanalys och med utgångspunkt från valda 

teorier. 

Respondenterna 

Totalt tillfrågades nio ungdomar i åldrarna 13-16 från två olika judoklubbar, när dagen för 

intervjun kom var det en som tackade nej på grund av tidsbrist. De tillfrågade hade alla tränat 

judo längre än tre år, detta urval skedde då de ansågs ha mer erfarenhet av judovärlden och 

dess olika aspekter.  
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Grupp 1 som bestod av tre tjejer och en kille kontaktades personligen genom ett personligt 

besök på judoklubben. Grupp 2 bestod av två tjejer och två killar som kontaktades genom 

deras tränare som gav oss telefonnumren till de han trodde kunde vara intresserade av att 

delta. Alla deltagare fick sedan mer detaljerad information via mail, bland annat ett 

intervjubrev som förklarade syftet med studien. 

Genomförandet av intervjuer 

Första intervjun gjordes i dojon där ungdomarna tränade, då vi inte hade tillgång till någon 

annan lokal var valet enkelt. Stämningen under intervjun var avslappnad och lättsam, alla 

respondenter satt samlade kring ett större bord. Intervjun utvecklades till en enda stor 

diskussion kring de frågeställningar som fanns.  

Andra intervjun genomfördes på ett för ungdomarna en ej tidigare känd plats, valet av lokal 

skedde även här utefter vad som var mest praktiskt. Till skillnad från första intervjun var 

stämningen under denna intervju mer ansträngd och stel. Svaren på frågeställningarna var 

korta och detta påverkade den totala intervjutiden.  

Sammanfattningsvis kändes den första intervjun den mer givande av de två. Målet var att de 

båda intervjuerna skulle vara i fokusgrupper kring ämnen vi presenterade, dock blev andra 

intervjun mer lik en gruppintervju än en gruppdiskussion.  Frågeställningarna presenterades 

av Sanna och Marie hade en mer observerande roll. De båda intervjuerna spelades in med 

hjälp av en diktafon, detta efter godkännande från respondenterna. Efter varje intervju tillfälle 

transkriberades intervjuerna av Marie. 

Insamling av data 

Data samlades in genom två gruppintervjuer, där de fick diskutera sina upplevelser och 

åsikter. Intervjuerna som genomfördes med ungdomarna varierade i längd och spelades in för 

att senare transkriberas. Rekryteringen av respondenterna gjordes genom ett strategiskt urval, 

detta för att få ett urval som var relevant. Urvalet skedde även baserat på tidigare forskning 

inom ämnet. En intervjuguide med beteenden, betydelse och förändringar som teman gjordes. 
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Analysmetod 

Tematiseringen gjordes utifrån en form av innehållsanalys då detta ansågs mest relevant för 

studiens syfte. Materialet kodades efter ett antal i efterhand valda kategorier detta gjorde 

intervjumaterialet enklare att överskådas.(Kvale & Brinkmann, 2009). 

Tematiseringen gjordes utifrån begreppen respekt, mod och styrka, människornas och judons 

betydelse samt frustration och känslor som kom upp som  viktiga begrepp i samtalen samt 

utifrån de aktuella kategorierna modellinlärning och socialpedagogik. 

Etiska reflektioner och överväganden 
Denna studie har till stor del baserats på Kvale & Brinkmanns (2009) tankar kring etik. 

Intervjupersonerna informerade om studiens generella syfte och om studiens upplägg och om 

att de fick dra sig ur när som helst och att deras information hanteras konfidentiellt, även efter 

studien. På grund av personliga erfarenheter av judo har vi reflekterat över hur våra 

erfarenheter skulle kunna påverka mottagandet på judoklubben samt av ungdomarna som 

intervjuades. Detta har vi arbetat med genom att ständigt försöka sätta oss in i rollen som 

ovetande och frågade kring deras upplevelser, åsikter och tankar. Vi kom fram till att den 

tidigare erfarenheten som funnits inte har påverkat resultatet utan vi har lyckats hålla ett 

avstånd och vara objektiva i studien samtidigt som vår erfarenhet har gett oss kunskap om vart 

vi ska vända oss för att finna våra intervjuobjekt.  
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Resultat och analys  

Under intervjuerna och analysen av intervjuerna framkom respekt, mod och styrka, 

människornas och judons betydelse samt frustration och känslor, som de mest betydelsefulla 

begreppen och vi har därför valt att tematisera utifrån dessa. Här nedan kommer vi att 

presentera våra resultat under dessa rubriker samt koppla dem till våra teoretiska 

utgångspunkter.  

Respekt 

Det första temat som visade sig var respekt och det visade sig när frågan om judon hade lärt 

dem något som det kunde ha användning för utanför dojon ställdes. Vad de tog upp då var 

bland annat att de har lärt sig att vara respektfulla även utanför träningen. 

U3 ”Respekt!” U1 ”Aa det är bland det största, respekt. Man hälsar man bugar det är mycket 

som man ska respektera…” U3 ”Man respekterar allt i vardagen” 

Det ungdomarna berättade om här kan tydligt kopplas till judons filosofi. Jigoro Kano ansåg 

att social hänsyn och ansvarstagande var viktigt. Samt att ömsesidigheten i judoträningen har 

varit viktigt redan från början, för att lära sig och förstå judo behövs träningskamrater som 

både ger och tar ur alla aspekter (Suino, 2006). Det går även att se en koppling till 

modellinlärningens roll här, ”blir du respekterad, respekterar du andra” och att respekten 

”smittar” (Havnesköld & Risholm-Mothander, 2009). 

Mod och styrka 

Nästa tema som visade sig under intervjun var mod och styrka, ungdomarna nämnde detta 

både under samma fråga som temat respekt kom upp men även under andra frågor som bl.a. 

när vi frågade om kampsporten har ändrat något i deras vardag. 

U5 ”bättre självförtroende… starkare som människa” 

Alla i grupp 1 nämnde att de känner sig modigare och starkare som personer tack vare judon. 

De tog även upp att de säger ifrån och står upp för sig själva. Fördelarna med detta går att 

läsa om i bland annat Karolinska institutets folkhälsoguide. 
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Människornas och judons betydelse 

Det mest centrala temat för studien är människornas och judons betydelse. Vad ungdomarna 

nämnde under intervjun var bl.a. att det är människorna som gör det och inte dojons placering 

eller hur den ser ut. Anledningen till att några av dem började träna judo var för att någon 

kompis gjorde det eller för den sociala biten. 

U3”Föräldrarna är stöd det är samma sak med våra träningskamrater också de stödjer oss 

och så kör man ju tränar ju med kamraterna så å dom liksom hjälper varandra och men asså 

tränarna är ju den man ser upp asså som man vill ha hjälp av mest asså man måste ju asså 

tränaren betyder också”. 

Grupp 2 ansåg att dojon var som en mötesplats och ett andra hem, men att det inte kändes 

speciellt att vara i lokalen utan att det var människorna i den som gjorde det speciellt. En av 

dem förklarade sin relation till sina träningskamrater som att det var en klass och att i en klass 

tycker man om en del och tycker inte om andra. Samma person sa att människorna i dojon 

betyder väldigt mycket och att de är väldigt accepterande. Detta nämns flitigt inom 

socialpedagogiken. Vikten av andra människor som finns där och att det inte är teorierna och 

metoderna som är de viktiga utan relationerna till andra människor som betyder något 

(Berglund, 2000 & Madsen, 2001). 

Grupp 1 sade att de i dojon kände av en sorts kämparanda och att de kände sig trygga när de 

var där. De tog upp att tränarna betydde mycket och att det är de som lärt dem grunderna. Det 

är till dem ungdomarna har gått när de behövt hjälp med något. De nämnde också att de såg 

upp till tränarna och ansåg att träningskamraterna var deras vänner och att de stöttar dem i 

allt som har med sporten att göra.  

Betydelsen av att ha någon signifikant annan nämns som en viktig del i en individs liv på 

många platser. Det har visat sig vara en av de främsta orsakerna till förbättring (Berglund, 

2000). 
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Frustration och känslor 

Det sista temat var frustration och känslor. Under intervjun tillfrågades ungdomarna ifall de 

kände att de kunde hantera sina känslor på ett bättre sätt när det tränade judo. 

Ungdomarna i grupp 1 tog upp att de hanterar sina känslor annorlunda när de tränade judo, 

de flesta ansåg att de hanterade känslorna på ett bättre sätt än tidigare. Alla i grupp 2 sade att 

de blivit mer självsäkra och starkare som människor tack vare träningen, och att de kände sig 

tryggare när de gick ute. En av ungdomarna i grupp 2 medgav att det var lite stressigare när 

denne tränade judo men att det gick att hantera stressen på ett bättre sätt än tidigare. Vidare 

nämnde ungdomen att om denne blev ledsen eller sur, kunde en löparrunda hjälpa och då 

släppte det. En skoluppgift kunde bli lättare att göra klart efter ett judopass då ungdomen 

kände sig mer avslappnad. Om de inte skulle träna trodde de att frustrationen och rastlösheten 

skulle öka. Dessa aspekter tas även de upp i folkhälsoguiden från Karolinska institutet. I en 

amerikansk studie tas det upp att judo kan vara användbar i olika former, den visar bland 

annat resultat på att framgångsrikt hjälpta människor som lider av bland annat ilska och 

impulser av olika slag (Scuderi, 2010).  

Vi frågade även om de själva trodde att judoträningen kunde vara något positivt för de som 

har problem med utåtagerande beteende. 

U3 ”aa absolut!” U1”Ja!” U2 ” Ja!”  Ungdom 1” du gör av med så mycket energi det är om 

jag sa innan när jag inte kör judo så blir jag får jag frustration och det är ju samma sak för 

dom barnen när dom kör då blir dom av den frustrationen den dämpar sig för du måste tänka 

det, det är inte som fotboll du kör olika rörelser armarna koordinationen e a det e så mycket 

man kan muskler man använder små muskler”. 

I grupp 1 trodde de att ungdomar som har svårt att hantera sina känslor skulle gynnas av att 

träna judo, detta då man gör av med energi och frustration. Detta trodde grupp 2 också, de tog 

upp att man lär sig disciplin och att de har tränare som säger till när en elev inte sköter sig 

samt att man gör av med energi. 
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Diskussion  

Denna diskussion baseras på syftet att se på judons och träningskamraternas betydelse för 

ungdomarna samt om de kunde se en skillnad på sitt beteende före och efter att de börjat 

träna. Syftet var även att se om det kan fungera som behandling eller förebyggande insats. 

Resultaten från empirin visar att judo kan fungera som en förebyggande insats vilket 

överensstämmer med tidigare forskning gjorda av bland annat Twemlow och Sacco (1998). 

Intervjuerna med ungdomarna visade att detta kan vara en bra förebyggande insats.  

Det framkom konkreta exempel som kunde stärka forskningens resultat när det kommer till 

judo som behandling. Resultatet visar även att detta kan vara användbart i förebyggande syfte 

för alla, även för de utan problem med utåtagerande beteende, detta var en ny aspekt som 

framkom. Ungdomarna upplevde att de fick mer respekt, var starkare i sig själva och orkade 

mer. 

Det ungdomarna berättade kring temat respekt kan tydligt kopplas till judons filosofi. Jigoro 

Kano ansåg att social hänsyn och ansvarstagande var viktigt. Samt att ömsesidigheten i 

judoträningen har varit viktigt redan från början, för att lära sig och förstå judo behövs 

träningskamrater som både ger och tar ur alla aspekter (Suino, 2006). Det går även att se en 

koppling till modellinlärningens roll, ”blir du respekterad, respekterar du andra” och att 

respekten ”smittar” Detta kan ses som en form av modellinlärning i form av bland annat goda 

förebilder (Havnesköld & Risholm-Mothander, 2009). Detta är en av grunderna inom judons 

filosofi, vilket är en av de största anledningarna till att det kan fungera som förebyggande 

insats men även som en del i en behandlingsplan. Alla i grupp 1 nämnde att de känner sig 

modigare och starkare som personer tack vare judon. De tog även upp att de säger ifrån och 

står upp för sig själva. Mod och Styrka är viktigt på många sätt, den fysiska och kroppsliga 

styrkan i att regelbundet få motion och träning. Samt en inre styrka som kommer i att prestera, 

få relationer till andra människor etc. Detta leder då troligen till ett mod i att kunna dels 

försvara sig, men även i att tro på sig själv. Detta är grundläggande för identiteten och hälsan 

ur flera aspekter och det finns även bevis för detta i forskningen som nämnts tidigare. Detta 

tar författarna bakom folkhälsoguiden upp Fördelarna med detta går att läsa om på bland 

annat Karolinska institutets folkhälsoguide (2007).  



18 
 

Bland det viktigaste en människa har är relationerna till andra människor, det skapar en 

trygghet och en bild av en själv. Det finns studier som visar att när en individ regelbundet är 

aktiv i en förening av något slag så får både miljön och människorna i den en stor betydelse 

och det blir en plats där signifikant annan kan finnas, en vän m.m. som kanske inte finns 

någon annanstans. Att ungdomarna påpekade att det var människorna inte lokalen som var 

viktigast kan ses som ett tecken på att det är viktigt att ha positiva relationer till andra 

människor och att dessa relationer kan på något sätt skapa en bättre miljö genom att finnas 

där. Inom socialpedagogiken nämns flitigt andra människors betydelse. Vikten av andra 

människor som finns där och att det inte är teorierna och metoderna som är de viktiga utan 

relationerna till andra människor som betyder något (Berglund, 2000 & Madsen, 2001).  

Betydelsen av att ha någon signifikant annan nämns som en viktig del i en individs liv på 

många platser. Det har visat sig vara en av de främsta orsakerna till förbättring (Berglund, 

2000).   

Det framkom ganska direkt att relationerna som skapades under träningen och i tiden 

tillsammans runt träningen var otroligt viktig och påverkade ungdomarna i flera aspekter av 

livet. Judon i sig hade även den en stor betydelse då de ansåg att de fick lära sig viktiga saker 

som hjälpte dem i livet (som till exempel respekt och disciplin). 

Aspekterna kring känslor tas även de upp i folkhälsoguiden från Karolinska institutet. I en 

amerikansk studie tas det upp att judo kan vara användbar i olika former, den visar bland 

annat resultat på att framgångsrikt hjälpta människor som lider av bland annat ilska och 

impulser av olika slag (Scuderi, 2010). Judon ger ungdomarna en plats att få utlopp för sina 

känslor, trots att det tar mycket tid anser de att de får lättare att hantera stress med mera. Detta 

kan eventuellt bero på en bättre planering av vardagen och en annan prioritering, för att få tid 

att ägna sig åt det som betyder så mycket för dem. 

Det visade sig att den lilla mängd forskning som finns kring ämnet, tillsammans med det som 

framkommit i studien ändå tyder på att detta skulle kunna vara en väl fungerande insats kring 

dessa ungdomar. 
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Metodologiska reflektioner och vidare forskning 

Vad som kan sägas vara en begränsning med studien är att det inte går att säga att det är 

enbart judon som haft en inverkan på de ungdomar som intervjuats, även om träningen tycks 

ha varit viktig för dem. De nämner att dojon i sig inte är det som gör att de trivs och spenderar 

mycket tid där utan att det är människorna som vistas där, träningskamraterna, tränarna, 

föräldrar etc. Något som de säger sig ha lärt sig av specifikt judon är respekt och inte enbart 

inom judons värld utan även utan för träningen. De har även tack vare träningen fått en bättre 

självkänsla och en känsla av trygghet. En annan svaghet som finns är att vissa delar i studien 

är svaga, detta beror på den bristande forskningen och de emellanåt väldigt svaga svar som 

kom fram. Det behövs dock en mer omfattande studie med kontrollgrupper och mer fördjupad 

syn på forskning och hur ungdomar fungerar m.m. för att kunna dra en vetenskapligt säker 

slutsats. 
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