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SAMMANFATTNING 

I hela Västeuropa och i Sverige pågår en utveckling där välfärdsstaten sakta drar sig tillbaka och 
överlåter mer och mer av det sociala arbetet åt frivilliga. Det kan röra sig om organisationer, 
stiftelser, föreningar, eller enskilda individer. Det rör sig ofta om människor med stort engagemang 
och en vilja att hjälpa andra. Samtidigt finns det områden i svenska kommuner med stora 
utmaningar; ”utanförskap”, kriminalitet, fattigdom, arbetslöshet och där otrygghet hamrat sig fast. 
Det område vi studerat är ett sådant, där det framförallt anses vara ungdomarna som bidrar till och 
i vissa lägen skapar problemen. För att mildra problemen bedrivs i området ett projekt, 
midnattsfotboll, med målsättningen att erbjuda barn och ungdomar i området en meningsfull 
sysselsättning. Projektet är ideellt och bedrivs av frivilliga krafter där en fotbollsförening engagerat 
sig och samverkar med ett försäkringsbolag, två företag, kommunen och en stiftelse för att kunna 
finansiera projektet.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka projektet midnattsfotboll som ett socialt projekt. Fokus 
ligger på att analysera ledarnas för midnattfotbollens beskrivningar dels av vad deras arbete leder 
till i fråga om social inkludering och dels kring deras kvalifikationer som ledare i fråga om 
egenskaper som skapar relationer till ungdomarna som deltar i midnattsfotbollen. Studien är 
kvalitativ och explorativ. Tillvägagångssättet var att med hjälp av sju semistrukturerade intervjuer 
av ledare inom midnattsfotbollen identifiera vad ledarna beskriver att projektet leder till i fråga om 
social nytta. Intervjuerna fokuserades på tre olika ämnen som valdes ut i förväg; ledarskap, 
relationer och social inverkan. De teoretiska utgångspunkter vi använt oss av i detta arbete är 
symbolisk interaktionism och socialpedagogik. Vi har också använt oss av begreppen; stämpling, 
socialisering/lärande, inkludering, bildning samt lösning. Vi använde oss av  en induktiv tematisk 
analys för att analysera den empiriska data vi samlat in. Genom  analysen identifierades följande 
fyra teman; kompetenser, relationer på mötesplatsen, pedagogisk praktik och målbilder.   
 
Vi har i diskussionsavsnittet också presenterat de fyra fynd vi gjort i vår studie, utifrån vårt 
empiriska material; Livskompetens, Hem-skola-fritid, bildning av goda samhällsmedborgare samt 
minskad kriminalitet.  
 
Det första fyndet är att livskompetens är en viktig och relevanta kompetens som ledarna påstår att 
de har. Andra fyndet är att respondenternas utsagor pekar på att de tre delarna; hem, skola och 
fritid allihop är viktiga instanser som bör fungera för att ungdomarna inte ska riskera att hamna i 
”utanförskap”. Tredje fyndet är att respondenternas utsagor pekar på att målsättning med 
midnattsfotbollen är betydligt mycket mer än att bara spela fotboll. Respondenterna hävdar att 
ungdomarna bildas till att bli goda samhällsmedborgare. Vårt fjärde och sista fynd är att projektet 
enligt respondenterna bidrar till minskad kriminalitet i området, åtminstone under de tider som 
midnattsfotbollen äger rum.  
 
Nyckelord; Social inkludering, ledarskap, Community work, frivilligt områdesbaserat socialt 
arbete, sport som intervention, ungdomar, fotboll och midnattsfotboll. 
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1. INLEDNING 
 
Midnattsfotboll är ett områdesbaserat frivilligt socialt projekt som finns i olika former i flera 
svenska kommuner. Det huvudsakliga syftet med midnattsfotbollen är att bidra till social 
inkludering genom att tillgodose ungdomar i ett område en meningsfull sysselsättning. Vi 
studerar i den här uppsatsen Midnattsfotbollens verksamhet i en större svensk kommun. Studien 
utgår från ledarna för midnattfotbollens beskrivningar och berättelser om sina upplevelser av 
sitt arbete. Verksamheten vi studerar bedrivs lördagskvällar fram till midnatt. Alla ungdomar i 
åldern 12-20 är välkomna att delta.  
 

1.1 PROBLEMFORMULERING  
 

Vårt intresse för frivilligt och områdesbaserat socialt arbete väcktes under en tidigare kurs vi 
läste under socionomutbildningen vid Linköpings Universitet, då vi intervjuade både personer 
som engagerat sig i Röda Korset och professionella socialarbetare. Vi slogs av hur mycket 
socialt arbete som bedrivs på frivillig basis och det stora engagemang som privatpersoner visar 
för sina medmänniskor och de områden där de bor.  
  
Midnattsfotboll är en form av frivillig social insats som bedrivs i flera svenska städer. 
Midnattsfotboll är en populär aktivitet och den sprider sig till allt fler städer och olika områden 
inom städerna. Målsättningen med verksamheten varierar något mellan städerna men handlar 
huvudsakligen om att erbjuda ungdomar en trygg och meningsfull sysselsättning, företrädesvis 
under kvällar och helger. Andra målsättningar som finns med midnattsfotboll kan vara att 
förbättra ungdomars fysiska hälsa, att bygga relationer till ungdomarna samt att bidra till social 
inkludering. För att starta upp ett projekt som midnattsfotboll krävs ett stort engagemang från 
ledarna, i synnerhet från dem som är med från starten. Ofta är det initierat av någon lokal 
fotbollsklubb som har erfarenhet av att träna ungdomar och där det redan finns ledare med 
omfattande erfarenhet som erbjuds ledarrollen. Fotbollsklubbarna bedriver midnattsfotboll som 
ett socialt projekt för att stärka ungdomarna och förbättra deras tillvaro. Det förekommer inte 
någon rekrytering till fotbollsklubbarna av deltagande ungdomar, vad vi har sett, eftersom 
skillnaderna mellan en vanlig fotbollsträning och midnattsfotboll är helt enkelt för stora. 
Midnattsfotboll kan även initieras av någon annan förening eller organisation. 
  
Sociala projekt riktade till ungdomar i form av idrott har många av sina rötter i den anglosaxiska 
världen, där det under längre tid än i Sverige bedrivits sociala insatser med privata och frivilliga 
föreningar eller organisationer (Ekholm 2013, s. 219). Sådana insatser sker för det mesta i 
socialt belastade områden och de brukar kallas samhällsarbete. Sådant samhällsarbete brukar 
benämnas community work vilket kan översättas till områdesbaserat frivilligt socialt arbete 
(Turunen 2004, ss. 44-45). Idrott är ett verktyg som kan användas i verksamheter som 
community work, men det är långt ifrån alla community work verksamheter som använder idrott 
som tillvägagångssätt. Community work som fenomen uppstår i det läge när medborgare i ett 
samhälle har en gemensam syn eller ett gemensamt intresse för att bedriva en verksamhet som 
också leder till en positiv förändring av upplevelsen av ett visst område (ibid.). Det kan röra sig 
om vem som helst som lägger tid och energi på att hjälpa andra. En intressant aspekt av 
community work i olika former är att drivkraften att hjälpa andra ibland är att personen själv 
inte haft någon liknande verksamhet under uppväxten och därför vill bidra till att andra får den 
möjligheten (Luguetti m.fl. 2017, s. 64). Många av dem som idag är ledare för midnattsfotboll 
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beskriver en bakgrund och uppväxt med olika former av ”utanförskap”, vilket har vänts till 
något positivt i form av en vilja att hjälpa andra (Meeuwisse & Swärd 2006, s. 27).  
 
I hela Västeuropa pågår en gradvis utveckling där staten och kommunerna till viss del drar sig 
tillbaka och överlåter allt mer av det sociala arbetet på frivilliga krafter eller olika privata aktörer 
(Luguetti m.fl. 2017, ss. 64-65). Det finns flera orsaker till den utvecklingen. Ett av de argument 
som lyfts fram i politiska sammanhang är uppfattningen om att kommunens socialtjänst inte 
klarar av alla olika utmaningar och att det finns saker som frivilliga krafter skulle kunna göra 
bättre. I socialtjänstlagens (2001:453) första paragraf, den så kallade portalparagrafen beskrivs 
kommunens ansvar: 
 

1 kap. Socialtjänstens mål 
 
1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens 
grund främja människornas 
 
- ekonomiska och sociala trygghet, 
- jämlikhet i levnadsvillkor, 
- aktiva deltagande i samhällslivet. 
 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för 
sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla 
enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på 
respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 

 
 
Jämförs socialtjänstens mål med målsättningarna som finns för midnattsfotboll i olika städer 
kan det konstateras att det finns vissa likheter vad gäller trygghet, jämlikhet och aktivt 
deltagande i samhällslivet.  
 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Vår studie syftar till att analysera ledarna för midnattfotbollens beskrivningar dels av vad deras 
arbete leder till i fråga om social inkludering och dels kring deras kvalifikationer som ledare 
ifråga om egenskaper som skapar relationer till ungdomarna som deltar i midnattsfotbollen. 
 

Frågeställningar: 
 
1. Hur beskriver ledarna sina kompetenser (och sin lämplighet och 
kvalifikation) som ledare samt relationen till ungdomarna? 

 
2. Hur beskriver ledarna att social förändring kan åstadkommas i 
praktiken och vilken förändring som är önskvärd? 
   
3. Hur beskriver ledarna vilka problem som midnattsfotboll kan bidra 
till att vara en lösning på? 
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1.3 AVGRÄNSNINGAR 
 
Projektet inkluderar både ungdomsverksamhet dagtid och annan form av pedagogisk 
verksamhet. Vi har avgränsat studien till den del som rör midnattsfotbollen. Viktigt är att betona 
att vi inte studerar eller avgör om verksamheten ger resultat eller inte. Däremot studerar vi det 
områdesbaserade frivilliga sociala arbetet som fenomen, detta benämner vi i studien som 
community work. 
 
För ytterligare avgränsningar, se metodavsnittet. 
 

1.4 DISPOSITION 
 
I förklaringen nedan framgår det vad varje kommande kapitel innehåller och vad det är vi 
behandlar inom respektive kapitel.  
 
Kapitel 2: Bakgrund  

I kapitel två behandlar vi bakgrunden av fenomenet vi studerar genom att beskriva 
området, kommunen och midnattsfotbollen.  

 
Kapitel 3: Tidigare forskning 

I kapitel tre förklarar vi, genom forskning på området, vad community work är, vad 
områdesbaserat socialt arbete i Sverige är, vad idrottsbaserade sociala interventioner är 
samt vilka avstamp vi gör i vår studie.  

 
Kapitel 4: Teoretiskt ramverk  

Kapitel fyra inleder vi med en kort beskrivning på vad kunskap är och hur den kan 
inhämtas. Vi redogör för de teoretiska ramverk vi valt som utgångspunkt för vår studie: 
symbolisk interaktionism och socialpedagogik.   

 
Kapitel 5: Metod 

I kapitel fem beskriver vi hur vi samlat in vårt empiriska material, den analysmetod vi 
använder oss av samt som avslutning för vi en metoddiskussion där etiska reflektioner 
bland annat ingår.  

 
Kapitel 6: Resultat och analys  

I kapitel sex redogör vi för de resultat vi kunnat konstatera genom vår studie. Vi har delat 
upp resultatavsnittet i fyra olika delar. Första delen avhandlar kompetenser, andra 
avhandlar relationer på mötesplatsen, tredje avhandlar den pedagogiska praktiken och 
som avslut avhandlar vi den fjärde och sista delen, målbilder.  

 
Kapitel 7: Diskussion 

I det sista kapitlet, kapitel sju diskuterar vi övergripande kring studiens helhet men 
framförallt kring de fynd vi funnit i vår studie. Avslutningsvis redogör vi för vilket 
kunskapsbidrag studien ger till praktiken samt vilka nya frågor som dykt upp på vägen.  
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2. BAKGRUND 
  
I det här kapitlet behandlar vi innebörden av midnattsfotboll och vad den avser att bidra med 
för det område vi studerar. Vi går också in på vad midnattsfotbollen anses ha för roll i samhället 
och vad dess mål och syften är enligt ledarna. Slutligen kommer vi kort förklara vad 
midnattsfotbollen huvudsakligen, enligt utförarna, leder till men vi djupdyker dock inte på 
resultaten av midnattfotbollens verksamhet i detta kapitel. Resultaten kommer utförligt att 
redogöras för i kapitlet resultat och analys. 
 

2.1 UTANFÖRSKAP 
 
Socialt ”utanförskap” beskrivs ofta som är en komplex och multidimensionell process. Den 
innehåller avsaknad eller utestängning från resurser, rättigheter, varor och service, samt 
oförmåga att delta i normala relationer och aktiviteter. Aktiviteter som är tillgängliga för den 
övriga majoriteten av medmänniskor i samhället, i form av ekonomiska, sociala, kulturella eller 
politiska termer (Levitas m.fl. 2007, s. 9). Utsatta områden är ofta även fattiga områden, men 
fattigdomen gäller fler aspekter än det rent ekonomiska. Under senare tid har två nya teoretiska 
perspektiv på fattigdom växt fram, dels att fattigdom består av ackumulativa nackdelar och dels 
individualisering av fattigdom (ibid. s. 19). Ackumulativa nackdelar innebär en påtvingad låg 
levnadsstandard, beroende på ekonomiska eller materiella faktorer, vilket begränsar 
möjligheterna att delta i normala aktiviteter, så som konsumtion eller fritidsaktiviteter (ibid). 
Individualiseringen av fattigdom är en teori som beskriver att idag är det individuella beteendes 
svagare kopplat till normer och värderingar i traditionell mening och mindre beroende av någon 
kollektiv identitet kopplad till klass (Levitas m.fl. 2007, s. 20). Fattigdom är idag 
sammanbunden med specifika händelser i livet och biografiska episoder, vilket innebär att en 
individ kan vara fattig under delar av sitt liv (ibid). Det medför i sin tur att det är en väldigt liten 
andel av befolkningen som är fattig under riktigt långa perioder av livet (ibid.). Samtidigt är det 
huvudsakligen strukturella förhållanden som driver individer mot social marginalisering (ibid. 
s. 17). Socialt ”utanförskap” kan kvantifieras genom att analysera hur många relationer 
människor har, om de engagerar sig i föreningar eller politiska partier, om de deltar i 
organiserade fritidsaktiviteter eller  vilken hälsa de har (ibid. s. 25). Andra kvantifieringar kan 
vara bostadskvalité eller bostadens byggår. Arbetslöshet är en av huvudorsakerna till både 
exkludering och fattigdom (ibid. s. 27). 
 
Begreppet utanförskap har blivit problematiskt att använda i vetenskapliga sammanhang ända 
sedan Moderaterna och till viss del övriga allians-partier använt det i valrörelsen 2006. Då 
påstods 1,5 miljoner människor i Sverige leva i ett utanförskap som Socialdemokratin skulle ha 
skapat. Begreppet utanförskap är därför politiskt laddat och förknippas sedan dess med ett grovt 
missbruk av statistik (Bengtsson 2012, s. 178). Den borgerliga definitionen av utanförskap 
handlar mycket om bidragsberoende i form av att lyfta bidrag från socialförsäkringarna och om 
att kvantifiera utanförskapet till att bara handla om antal dagar som bidrag betalas ut, istället för 
att diskutera människor och deras situation (ibid.). Hur ordet ”utanförskap” etablerades i den 
svenska socialpolitiska debatten har undersökts och det har primärt förknippats med 
bidragsberoende, invandring och kriminalitet (Davidsson 2010, ss. 158-159). De tre begreppen 
ställs i kontrast till att ha arbete och den arbetslinje som de borgliga partierna drev i valrörelsen 
2006. Här betonades ofta kulturskillnader utöver arbetsmarknadsförankring och skillnader 
mellan infödda grupper av svenskar och invandrare med annan kultur (Bengtsson 2012, s. 179). 
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Just bidragsberoende och invandring beskrevs i det politiska talet som orsak till ”utanförskap”. 
Kriminalitet ansågs vara en konsekvens av ”utanförskap” (Davidsson 2010, s. 162). För att 
betona riskerna med att använda begreppet utanförskap utan att definiera det vetenskapligt, 
vilket svårligen låter sig göras, kommer vi att använda citationstecken kring det i det här arbetet. 
Det gör vi utan att på något sätt förringa det reella och påtagliga utanförskap som våra 
respondenter uttrycker i sina intervjuer. 

 
2.2 OMRÅDET VI STUDERAR 
 
Under år 2016 bodde det ungefär 9000 personer i området. Den procentuella skillnaden mellan 
andelen män och kvinnor som bor i området var under 2016 nästan helt jämnt fördelat. 
Folkmängden har sedan 2007 ökat med ca 200 invånare per år. Det framkommer också tydligt 
att det fanns en stor andel familjer som bodde i området, sammanlagt strax under 4000 stycken. 
Andelen invånare under 2016 som föddes i ett annat land än länderna i norden var cirka 50 
procent medan andelen födda i Sverige var cirka 45 procent. Ungefär 47 procent av områdets 
befolkning mellan 20-64 år förvärvsarbetade under år 2014 och den sammanlagda 
förvärvsinkomsten var i genomsnitt för bägge könen ungefär 160 000 kr, medan medel för 
kommunen i övrigt låg under samma år var 280 000 kr.  
 
Uppgifterna som redovisas i ovanstående stycke ger sammantaget ett område med hög 
arbetslöshet, låga inkomster och en hög andel utrikesfödda. Detta är alla aspekter som bidrar 
till att området karaktäriseras som utsatt.  

 

2.3 MIDNATTSFOTBOLLEN SOM VERKSAMHET 
 
Midnattsfotbollen i stadsdelen bedrivs genom ett samverkansprojekt där en lokal 
fotbollsförening, en stiftelse och kommunens största fotbollsklubb samt kommunen gått ihop. 
Två företag och ett försäkringsbolag är också projektpartners i samverkansprojektet men har 
inte samma aktiva roll i utförandet av aktiviteterna som de förstnämnda. Midnattsfotbollen äger 
rum varje lördag i en sporthall i området mellan klockan 20.00 och 24.00. Syftet med 
midnattsfotbollen är bland annat, enligt verksamhetens syftesbeskrivning, att skapa en bättre 
sammanhållning bland ungdomar i närområdet. Vidare betonar ledarna att det handlar om att 
skapa en meningsfull sysselsättning för ungdomarna, har inte ungdomarna en meningsfull 
sysselsättning så är risken stor att de istället väljer att begå mindre allvarliga brott, menar 
ledarna. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
 
I den här delen behandlas företrädesvis europeisk, men också svensk forskning rörande sociala 
interventioner med sport som verktyg, sport som brottspreventiv insats, sport som hälso- och 
samhällsfrämjande verksamhet, fotboll som gemensamhetsskapande verksamhet och 
ungdomsledares roller inom ideell föreningsverksamhet. Sociala interventioner utgår långt ifrån 
alltid från sporten som verktyg, det kan vara andra former av interventioner som har sin grund 
i kultur- och fritidsverksamhet och utbildningsverksamhet med mera. Ett exempel är olika 
former av kulturprojekt (Herz 2016, s. 367). Den tidigare forskningen belyser det fenomen som 
undersöks i studien. Forskningen är relevant eftersom den synliggör de processer och den 
kunskap som vidareutvecklas genom vår studie. 
 
I urvalet av den tidigare forskning som vi redogör för i kapitlet skedde en särskild form av 
selektering. Vi använde oss av UniSearch, Linköpings universitets egen sökfunktion vid 
sökandet efter tidigare forskning. De sökord vi använde oss av var följande; sport, inclusion, 
exclusion, youth leaders, crime prevention, social work, community work, relationship, youth 
intervention, football, soccer, interventions, social interventions, sport-based interventions, 
social pedagogy och projects. För att också säkerställa att alla tidskriftsartiklar håller en 
vetenskaplig kvalité har vi endast valt ut de som genomgått peer-review, vilket innebär att 
artiklarna blivit granskade av andra forskare. Det finns också områden som tidigare studerats 
som ligger relativt nära det område vi studerar. Därför har vi valt att gå igenom tidigare liknande 
studiers referenslistor och funnit en del av den tidigare forskningen på det viset, så kallat 
kedjesökning. Detta avsnitt fokuserar till stor del på forskning inom den internationella 
kontexten, då det har varit svårt att finna svenska studier inom området. Denna svårighet medför 
att vi inte redogör för den svenska kontexten i lika stor utsträckning. 
 

3.1 COMMUNITY WORK SOM FENOMEN 
 
Fenomenet, community work, uppstår i det läge när medborgare i ett samhälle har en gemensam 
syn eller ett gemensamt intresse för att bedriva en verksamhet som leder till en positiv 
förändring av upplevelsen i ett visst område (Turunen 2004, ss. 44-45). Områdesarbete som 
fenomen översätts ofta till community work (Luguetti m.fl. 2017, s. 64). Community work 
innebär att frivilliga organisationer, enskilda medborgare eller andra aktörer i ett visst område, 
går ihop för samverkan, för att tillhandahålla barnen och ungdomarna i området en meningsfull 
fritid där de också spenderar tiden genom exempelvis sportaktiviteter. Syftet med att få med 
barnen och ungdomarna i sådan form av verksamhet kan vara att försöka hålla dem borta från 
att välja “fel” väg i sina liv, den väg som innebär att de skulle vara mer benägna att testa på 
narkotika eller andra illegala preparat (ibid. ss. 64-65). Ungdomar från socio-ekonomiskt fattiga 
områden är de som löper störst risk att hamna i beroende och i den kriminella sfären. Därför är 
det viktigt att community work framförallt bedrivs i socio-ekonomiskt fattiga områden (ibid.). 
Det är också tydligt att de ungdomar som får sina önskemål tillgodosedda och som får ta ansvar, 
samt känna ansvar, för en verksamhet är de ungdomar som också kommer finnas kvar i 
verksamheten. Vidare är det också dessa ungdomar som kommer lyckas med det huvudsakliga 
syftet med projektet, det vill säga att få en förståelse för vad som är “rätt” respektive “fel” väg 
att välja i sina liv (ibid. ss. 67-68). Community work i Skandinavien har blivit alltmer utbrett 
under 2000-talet och framåt (Turunen 2004, ss. 44-45).  
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I Storbritannien utgår de ofta från att det är socialarbetare som bör bedriva community work, 
detta samtidigt som de flaggar för att socialarbetare har alldeles för stor arbetsbörda. En 
arbetsbörda som gör att socialarbetare flyr yrket då de inte hinner med sina arbetsuppgifter (Das 
m.fl. 2016, ss. 199-200). Det som ofta bortprioriteras av yrkesgruppen är den uppsökande 
verksamheten, det vill säga arbetet med community work (ibid. ss. 199-200). Vidare har det i 
Storbritannien tidigare aktivt arbetats med socialarbetares områdesbaserade insatser. Detta i en 
tid då landet under 1960-1980 tal befann sig i ett sämre välstånd än vad de gör idag. Landet var 
fattigare och invånarna med de största behoven bodde i samma områden, det vill säga utsatta 
områden. Då var det enkelt för socialarbetarna att också förlägga sitt arbete ute i just de 
områdena (ibid. s. 197). I Storbritannien har det områdesbaserade frivilliga sociala arbetet 
förskjutits från yrkesgruppen socialarbetare till frivilliga organisationer och enskilda individer, 
oftast eldsjälar (ibid. ss. 203-205). 
 
Community work eller samhällsarbete är en av ett flertal olika Community-strategier som 
används globalt och i Norden för att på ett alternativt sätt organisera välfärd och socialt arbete 
(Turunen 2004, ss 6-7). Samhällsarbete består i att både lokala och centrala aktörer anlägger ett 
lokalt perspektiv på social utveckling och förändring där de berördas deltagande och 
möjligheter att förändra står i centrum. I Sverige bedrivs samhällsarbete under ett tjugotal olika 
namn, vilket kan göra arbetet svårt att överblicka och beskriva. Det kan handla om 
grannskapsarbete, strukturinriktade insatser, fältarbete, bostadssocialt arbete eller någon av det 
femtontal andra begrepp samhällsarbete kan bedrivas under (ibid.). Utmärkande för de flesta 
yrkesmässigt bedrivna samhällsarbetena är att de har bedrivits i projektform. Att bedriva 
samhällsarbete med idrott som interventionsmetod är en av många andra typer av insatser. 
 
Det finns en risk med att bedriva sociala insatser i form av community work i projektform. Detta 
eftersom att det då saknas kontinuitet och långsiktighet i verksamheten (Herz 2016, ss. 365-
366). De frivilliga arbetet har mer och mer börjat likna och ta det sociala arbetets 
ansvarsområden och arbetsuppgifter. Framgångsrikt socialt arbete går inte att bedriva 
kortsiktigt och dessutom i projektform (ibid. ss. 376-377).  
 

3.2 IDROTTSBASERADE SOCIALA INTERVENTIONER 
 
Svenska forskningen om idrottsbaserade sociala interventioner är ett fält som håller på att 
utvecklas (Ekholm 2016, s. 109; Stenling 2015, s. 1). Tidigare var det vanligt att idrottsbaserade 
sociala interventioner i Sverige leddes av vuxna människor, barn och ungdomar hade inte lika 
stor möjlighet till att leda sådana former av projekt, som de har idag. Idrottsbaserade sociala 
interventioner är idag framförallt inriktad till att barn och ungdomar ska leda verksamheten 
medan de äldre inte längre är inkluderade på samma sätt (Toftegaard m.fl. 2010, s. 625). Den 
förflyttning som skett kan bero på att barn och ungdomar blivit alltmer intresserade av sport 
framförallt fotboll (ibid.). Vidare har det också kunnat konstateras att barn och ungdomar i 
Sverige tenderar till att vara mer delaktiga i sportaktiviteter om det är någon i ungefär samma 
ålder som dem själva eller lite äldre som leder det (ibid. s. 634-635). Det menas att trösklarna 
blir allt lägre till att våga ta steget in i föreningsdrivna aktiviteter. Barn och ungdomar i Sverige 
kan, generellt sett, ha svårt till att känna sig inkluderade och välkomnade i verksamheter där 
äldre vuxna individer är de som ställer kraven på dem och som driver verksamheten. Barn och 
ungdomar vill inte uppleva press och stress i form av krav som ställs på dem för att delta i 
sportaktiviteter. De vill villkorslöst bara ha kul och delta i en verksamhet för att viljan och 
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engagemanget finns, inte för att känna att det ställs krav på dem att bli framgångsrika 
elitidrottare (Toftegaard m.fl. 2010, ss. 634-635). Det har därför blivit allt vanligare att 
föreningar och andra organisationer involverar unga ledare, som tidigare eventuellt varit 
deltagare i deras verksamhet, till att leda och driva  idrottsbaserade sociala interventioner 
verksamhet. Detta benämns  som unga leder unga, det vill säga att det mest framgångsrika 
konceptet är att unga ska leda andra unga och på så sätt också involvera både deltagare och 
ledare i en verksamhet som syftar till att hjälpa ungdomar ut på ”rätt” väg (ibid. s. 633-634).  
 
En viktig orsak till ungdomsproblem i Sverige anses generellt vara okontrollerad fritid, vilken 
tros generera misskötsamhet. Beroende på ungdomars dåliga moral tros det att deras fritid och 
lediga tid behöver regleras. Beteendet hos unga behöver således kontrolleras och kultiveras. 
Därför anses prevention vara den viktigaste åtgärden för att möta ungdomsproblem. 
Fritidsaktiviteter har används för att uppmuntra bra uppträdande och eliminera dåligt 
uppträdande eller passiv livsstil, som ett sätt att förhindra sociala problem (Pettersson 2016, s. 
53).  
 
Det skiljer sig åt för vilken sport barn och ungdomar väljer beroende på vilket kön de tillhör 
(ibid. s. 634). Flickor väljer i större utsträckning att rida eller att spela innebandy medan pojkar 
framförallt väljer att spela fotboll. Spelar pojkarna inte fotboll så spelar de istället innebandy 
eller ishockey (ibid.). Fotboll överlag är den sport som är den mest populära bland aktiva 
sportutövare i Sverige (bland ungdomar 13-21 år). Två femtedelar av alla aktiva pojkar spelar 
fotboll medan en tredje del av alla aktiva flickor spelar fotboll (ibid.). Det betonas samtidigt att 
idrottsrörelsen och föreningar måste ta ett större ansvar för att göra sport mer tillgängligt för 
alla. De flesta idrottsföreningar och klubbar tar en viss avgift för deltagande och utövande av 
sport i deras föreningsverksamhet. Detta kan medföra att alla inte får tillgång till sporten i och 
med att alla inte kan betala den avgift som föreningen tar ut (ibid. s. 635-636). Om sport ska bli 
mer tillgängligt för alla barn och ungdomar så är initiativ som idrottsbaserade sociala 
interventioner ett bra tillvägagångssätt, då det oftast är kostnadsfritt att delta i en sådan 
verksamhet (Brettschneider 2001, ss. 6-7). 
 
Idrottsbaserade sociala interventioner är utvecklat och har spridit sig runt om i stora delar av 
världen (Turunen 2004, ss. 44-45). Särskilt utvecklat är det i Tyskland, Storbritannien och 
Holland (Das m.fl. 2016, ss. 197-198; Stijn & Nanne 2014, ss. 27-28; Brettschneider 2001, ss. 
4-5). 
 
I Tyskland bedrivs idrottsbaserade sociala interventioner ibland med hjälp av sport som verktyg. 
Det är alltså sportaktiviteter som organiseras i områden och det är på så sätt socialt arbete kan 
bedrivas. Därmed inte sagt att sport är det enda tillvägagångssätt i Tyskland, det finns andra 
former av sociala projekt som bedrivs i landet, exempelvis med konst som verktyg 
(Brettschneider 2001, ss. 1-2). Vidare betonar Brettschneider att det i Tyskland kunnat 
konstatera att om det satsas och investeras resurser i form av äldre förebilder och vuxna som 
bedriver verksamhet i utsatta områden så stärks också ungdomars självförtroende 
(Brettschneider 2001, ss. 4-6). I Tyskland betonas det att det nödvändigtvis inte behöver vara 
socialarbetare som bedriver denna form av områdesbaserat socialt arbete. De fokuserar mer på 
att föreningar inom sporten tar sitt ansvar för området de verkar inom och fångar upp de 
ungdomar som är på väg åt ”fel” håll (Brettschneider 2001, ss. 8-9). 
  
I Holland fokuseras det på den utmaning som många europeiska länder stått och står inför under 
2000 talet, det vill säga att integrera de nya medborgare som kommer från ett annat land. På 
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grund av krig och ekonomiska faktorer flyr många människor sina hemländer och väljer att 
påbörja ett nytt liv i ett annat land. Holland har genom områdesbaserat frivilligt socialt arbete 
valt att arbeta med dessa individer (Stijn & Nanne 2014, s. 25). De människor som tagit sig till 
Holland för att etablera sig har fått boende tillgodosett. Det konstateras att de ofta hamnar i de 
socio-ekonomiskt fattiga områdena i Hollands kommuner. Detta har i sin tur lett till att olika 
grupper med olika förutsättningar och behov hamnat i samma område. I dessa områden bor 
redan utsatta grupper, att då fler utsatta grupper ska placeras i samma område har under lång tid 
ifrågasatts (ibid. ss. 25-26). Vidare har sporten därför under en lång tid varit ett tillvägagångssätt 
för att lyckas integrera dessa individer som finns i de ovannämnda utsatta grupperna. Forskning 
tyder på att sport, framförallt fotboll, kan vara ett sätt att enklare lyckas skapa relationer till 
utsatta ungdomar, vare sig de kan språket eller inte så kan relationer skapas med grund i det 
gemensamma intresse de har, fotbollen (ibid. s. 26). Fortsättningsvis involveras också social- 
och ungdoms-arbetare i arbetet med idrottsbaserade sociala interventioner. Det har dock kunnat 
konstatera att det inte varit ett så lyckat tillvägagångssätt att involvera dessa yrkesgrupper i 
sådan verksamhet då ungdomarna har svårt att relatera till yrkesprofessionella socialarbetare. 
Därför tilläts frivilliga individer, föreningar och grupper i områdena ta ansvar för det sociala 
arbetet med att försöka integrera dessa utsatta grupper i samhället genom sporten. Forskning 
visar att det genom relationsskapande verksamhet enklare kan nå ut till de utsatta samt skapa 
långsiktighet och hållbarhet för dessa individer genom att ge dem en ”ärlig” chans i samhället 
genom utbildning, arbete eller annan form av sysselsättning (Stijn & Nanne 2014, ss. 25, 27, 
28, 30; Parnell m. fl. 2015, s. 159).  
  
I både Holland, Tyskland och Storbritannien har socialarbetare tidigare varit aktörerna och de 
drivande inom idrottsbaserade sociala interventioner (Das m.fl. 2016, ss. 197-198; Stijn & 
Nanne 2014, ss. 27-28; Brettschneider 2001, ss. 4-5). Under senare tid, framförallt under 2000 
talet, har detta förskjutits och att de drivande är i ökande grad istället enskilda, föreningar eller 
andra frivilliga som vill ta ansvar för sitt område och göra något gott för samhället (ibid.). Oftast 
sker det i socioekonomiskt utsatta områden där de frivilliga vill leda bort ungdomar från 
kriminalitet (ibid.). Vilka förutsättningar som ges till de frivilliga organisationerna eller 
enskilda som vill bedriva idrottsinitiativ beror framförallt på vilket politiskt parti som styr i 
hemkommunen (Bergsgard & Norberg 2010, s. 573).  
 
Vad sport överlag leder till i fråga om social nytta är svårt att uttala sig om. Det saknas 
tillräckligt mycket och relevant forskning inom området som berör frågorna hur unga individer 
genom sport anpassar sig till samhället och vad anpassningen i sig leder till (Bailey 2005, s. 
71). Det som kan konstateras är att sport kan i vissa fall leda till minskad kriminalitet, ökad 
folkhälsa, positiva attitydförändringar och större benägenhet till att anpassa sig till samhället i 
stort (ibid. s. 74). Vidare hävdar Bailey att deltagande i sport kan leda till ett större kontaktnät 
bland unga. Det vill säga att ungdomar lär känna andra likasinnade med gemensamma intressen 
(ibid. s. 76). Att använda sig av sport för att nå ut till ungdomar i ett speciellt syfte är ett 
strategiskt och effektivt tillvägagångssätt. Sport har potentialen att nå ut till en stor population 
av barn och ungdomar då de flesta är intresserade av någon form av sport (ibid. s. 77). Barn och 
ungdomar som deltar i någon form av fysisk aktivitet, framförallt genom sport, klarar enklare 
av skolgången. De kan enklare fokusera på skolarbetet och får därmed, generellt sett, högre 
betyg och lägre trösklar inför framtiden än de barn och ungdomar som inte aktiverar sig inom 
sport (Bailey 2005, ss. 76-77). Fotbollen är den sport som är den mest populära bland barn och 
ungdomar (Toftegaard m.fl.  2010, s. 634). Fotbollen kan leda till mindre konflikter, mindre 
aggressivitet och ökad teamkänsla bland de deltagande (Stijn & Nanne 2014, s. 31). 
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Verksamhetsledarna blir ofta förebilder för ungdomarna och deras relation går i många fall långt 
bortom spelare och coach (Coalter 2012, s. 601). En del av ungdomarna beskriver hur de kan 
prata med sin tränare om allt och till och med om sådant som de inte kan prata om med sina 
föräldrar samt hur tränaren ses som en familjemedlem (ibid.) Tränaren vägleder ungdomarna 
genom att själv föregå med gott exempel, trots att de i de flesta fall inte fått någon formell 
utbildning och det utbildningsmaterial som tillhandahålls endast rör idrotten i sig, vilket tvingar 
tränarna att utveckla sin tränarroll och sitt beteende på egen hand (Newman m.fl. 2016, s. 437). 
Ledaren för en social insats via idrott har samtidigt uppgiften att förmå laget att arbeta bra 
tillsammans, i synnerhet när det råder olika uppfattningar (Redmond & Dolan 2016, s. 265). 
Ledaren behöver kunskap om konflikthantering, Team Building, problemlösning och 
beslutfattande (ibid.). 
 
En av grunderna för sociala insatser via idrott är att det anses vara brottsförebyggande, eller 
åtminstone ha en dämpande inverkan på olika ungdomsproblem (Lozic 2016, s. 151). De 
ungdomsproblem som lyfts fram fram i media rör bland annat ”utanförskap”, 
ungdomskriminalitet, social oro, arbetslöshet eller skolproblem (ibid. s 152). Vantrivsel och 
sysslolöshet är andra problem som resulterar i klotter och vandalism, som i sin tur förstärker 
vantrivseln. Det finns en direkt koppling mellan förhållanden i ungdomars närmiljö och ökade 
risker för att ungdomar ska hamna i problem (ibid. s. 157). Genom att ge ungdomarna ett 
alternativ till att bara stå och ”hänga” i centrum skapar sociala insatser en eventuell minskning 
av ungdomars kriminalitet. En av faktorerna som bidrar till kriminalitet är ”utanförskap” i olika 
former. Genom att bli inkluderad i ett lag ges ungdomar möjlighet att lära sig språk, få nya 
vänner och vara del av ett större sammanhang.  
 
Det finns också en viss kritik mot sport som verktyg för att bedriva socialt arbete och därmed 
utföra sociala insatser. De barn och ungdomar som inte har någon förankring till sport och inte 
vill eller fysiskt/psykiskt kan delta i sportaktiviteter exkluderas (Kelly 2011, s. 132). De får inte 
samma möjligheter till lägre trösklar i skolgången som i sig leder till lägre trösklar inför 
framtiden avseende högskolestudier eller arbete (ibid.). Att idrottsbaserade sociala insatser 
finns och att sådan verksamhet oftast är kostnadsfri kan göra att barn och ungdomar som hade 
exkluderats på grund av ekonomiska oförmågor får en möjlighet till att delta i en sådan 
verksamhet (ibid. s.133).  
 
Idrott används som social insats, i och med att den inte bara stimulerar integration bland 
ungdomar med olika socio-ekonomisk bakgrund, utan också används av ungdomar för att 
särskilja och skilja på sociala grupper (Elling & Knoppers 2005, s. 266). Trots att många yngre 
idag tycker att deltagande i idrott är relativt neutralt vad gäller kön och etnicitet och att 
deltagande i idrott är ett personligt val, visar det sig att normativa föreställningar om etniska 
och könsbundna roller fortfarande påverkar deltagandet (ibid.). Dessa föreställningar påverkar 
de egna valen om att delta både positivt och negativt. Generellt är det oavsett etnisk tillhörighet 
så att tjejer värderar traditionellt manliga sporter mer positivt än vad killar värderar traditionellt 
kvinnliga sporter. Utövandet av en sport som traditionellt tillhör det andra könet ses också som 
mer negativt hos pojkar än hos flickor. (ibid. s. 266). Mekanismerna för social inkludering med 
avseende på kön, etnicitet och deltagande i sport är ofta motsägelsefulla och motstridiga 
eftersom de dominerande stereotypa föreställningar inte bara vidmakthålls, utan även 
kontinuerligt utmanas och bekämpas genom deltagarna och deltagandet i sig. Den globala 
sportkulturen för unga kan mycket väl ha lokala aspekter och är inte inkluderande för alla 
(Elling & Knoppers 2005, s. 266). 
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Det är viktigt att betona risken med att se integration i sportsligt sammanhang som synonymt 
med anpassning till specifika normer och fördefinierade ideal hos majoriteten. Studier har visat 
att det inte är ovanligt att riktade interventioner riskerar att peka ut specifika grupper som 
avvikande i form av etnicitet eller kultur (Dahlstedt & Ekholm 2016, s. 6). Ur ett socialpolitiskt 
perspektiv kan det vara mycket problematiskt om interventioner för integrering har strategier 
för integration och deltagande för en grupp som är baserad på en annan grupp och deras villkor. 
En annan aspekt av begreppet integration, som forskning visat, är vikten av att differentiera 
mellan olika typer av integration. Integration kan omfatta både stärkandet av relationerna inom 
avgränsade grupper och då därför förstärka skillnader mot andra grupper (Exclusive bonding) 
(ibid.). Eller så kan integration handla om inkludering och kontaktskapande mellan olika 
grupper (Inclusive bridging) (ibid.).  
 
Under senare år har mängden forskning om kön och maskulinitet inom idrott och sport ökat. Ett 
skäl till detta är vikten av fysisk och atletisk förmåga för att nå framgång i sport (Bulgu 2013, 
s. 79). Forskning om den sociala konstruktionen av maskulinitet genom sport och idrott har 
visat på att män förväntas uppvisa förmågor som inkluderar fysisk styrka (ibid.). Fysisk styrka 
är en förmåga som är relevant inom fotboll och det har medfört att fotboll räknas som en 
traditionellt manlig sport (ibid. s. 80). Utestängningen och motståndet mot kvinnliga utövare 
har varit speciellt uttalad inom fotboll då det ansetts vara oacceptabelt för kvinnor på grund av 
sin betoning av fysisk styrka och aggressivitet (ibid.). Maskulinitet konstrueras på olika sätt i 
olika situationer eller olika arenor, vilket gör att det råder en typ av maskulinitet som norm inom 
fotboll (ibid. ss. 80-81). Fotboll är en sport där närkamper och kroppskontakt förekommer vilket 
kan vara en anledning till varför ett visst mått av aggressivitet är accepterat (ibid. s. 81). Detta 
bidrar till att fotboll definieras i stor utsträckning som en manlig sport (ibid. s. 89). Vi kan 
konstatera att fotbollsplanen med alla sina dimensioner är en plats för huvudsakligen pojkars 
sociala inlärning och socialisering utanför den formella skolundervisningen (ibid. s. 89).  
 
En del av de positiva effekter som idrottsföreningar påstår sig uppnå har visat sig svåra att 
bevisa statistiskt. I en tysk longitudinell kvantitativ studie med 500 deltagare i åldrarna 12 till 
18 år utförd av Brettschneider 2001 fann ingen skillnad i konsumtionsmönster av legala och 
illegala droger mellan de som var medlemmar i en idrottsförening och de som inte var det 
(Brettschneider 2001, s. 9). Samma studie fann dock ett svagt samband mellan medlemskap och 
att inte röka, men kunde inte påvisa något samband mellan medlemskap och någon minskad 
risk för att använda droger eller drogberoende, vilket är ett ofta använt argument  hos 
idrottsklubbarna (ibid.). Idrottsföreningarna påverkar inte heller, enligt Brettschneider, alla sina 
medlemmar med sina positiva effekter. 
 

3.3 AVSTAMP 
 
Med den tidigare forskningen som grund vill vi vidareutveckla den svenska kunskapen kring 
relationen mellan frivilligt områdesbaserat socialt arbete med idrott som ett verktyg för social 
inkludering. Studien vidareutvecklar det svenska perspektivet på fenomenet områdesbaserade 
sociala interventioner genom att belysa hur ledare för midnattfotbollen beskriver att de genom 
relationerna till de deltagande kan påverka ungdomarna att påbörja en attitydförändring som i 
sig leder till att problemen i området minskar.  Detta förklarar vi i resultat och analysdelen 
genom att beskriva hur ledarnas kompetenser lägger grunden för en mötesplats där ledarna och 
de unga möts och skapar relationer till varandra. Vidare vill vi utveckla förståelsen för hur 
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ledarna genom den pedagogiska praktiken också strävar mot den målbild de har; att bedriva en 
verksamhet som leder till bland annat positiva attitydförändringar hos de deltagande och där de 
i förlängningen också ska kunna bli goda samhällsmedborgare.  
 
Ur den tidigare forskningen finns det några områden som vi inte närmare kommer gå in på i 
resultat och analysavsnittet. Det är forskning som avhandlar idrottsbaserade sociala 
interventioner i Storbritannien, Tyskland och Holland. Vi har använt oss av den forskningen för 
att vidga våra perspektiv kring hur sådana interventioner kan se ut ur ett internationellt 
perspektiv. Däremot fokuseras resultatavsnittet endast till de utsagor vi fått av våra 
respondenter. Den tidigare forskning som berörs i resultat och analysavsnittet är framförallt det 
som rör områdena; kopplingen mellan skola och fritid, brottspreventiva insatser, att välja ”rätt” 
respektive ”fel” väg, idrottsbaserade interventioner samt ett vidare skandinaviskt perspektiv 
med fokus på Sverige. Resultat och analysavsnittet berör även hur respondenterna ses som 
förebilder, hur de arbetar gentemot utsatta grupper samt hur de med hjälp av idrotten, framförallt 
fotbollen, når ut till barn och ungdomar i området vi studerat.  
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  
 
Vi använder oss av två teoretiska utgångspunkter som har flera beröringspunkter med varandra; 
Symbolisk interaktionism och socialpedagogik. Under symbolisk interaktionism behandlar vi 
stämplingsteori, socialisering och lärande samt inkludering. Genom valet av olika teorier 
kommer vi enklare kunna förstå och uppfatta vad det är vi beaktar och studerar. Genom 
användandet av de olika teorierna kommer vi sannolikt att kunna identifiera aspekter i vårt 
empiriska material, som vi annars inte hade uppmärksammat (Sohlberg & Sohlberg 2013, ss. 
96-97).  
   

4.1  SYMBOLISK INTERAKTIONISM 
 

Den första teoretiska utgångspunkten vi använder oss av i det här arbetet är symbolisk  
interaktionism, eftersom den kan bidra till att fånga samspelet mellan ledare och deltagare. 
Grundläggande för teorin är att den beskriver människan som primärt definierad av sitt sociala 
samspel och sina interaktioner med andra och inte som en företrädesvis biologiskt definierad 
människa (Bernasiewicz 2012, s. 305). Frågor som symbolisk interaktionism ställer handlar om 
hur mening skapas genom social interaktion och hur vi själva blir till som sociala varelser 
(Meeuwisse m.fl. 2008, s. 61). Utgångspunkten – att en väsentlig del av samhällsliv och 
människornas socialisering försigår i människornas dagliga sätt att umgås med varandra – har 
gett upphov till forskning som bygger på närstudier och deltagande observation av människors 
vardagliga samvaro (ibid.) En huvudperson inom symbolisk interaktionism är Herbert Blumer, 
som bland annat hävdar att människan är en organism som har ett själv och den därför också 
blir ett objekt för sig själv (Trost & Levin 2004, ss. 53-56). Med det menar Blumer att 
människan kan uppfatta sig själv, handla i förhållande till sig själv och kan rentav kommunicera 
med sig själv. Självet är en process, inte en struktur (ibid.). Självet är en mekanism för 
självobservation genom man möter världen enligt Blumer och hans poäng med detta är att 
självet är en reflexiv process, en process som är bakåtsyftande och självreflekterande. Blumer 
hävdar att den sociala interaktionen är en fundamentalt formande process och att den pågår 
kontinuerligt (ibid.). 
 
Symbolisk interaktionism synliggör tre företeelser som vi kanske inte alltid är medvetna om. 
För det första visar det sig ofta att vi i verkligheten gör något annat än det vi tror vi gör (ibid. 
ss. 122-124). När vi samtalar med varandra tror vi vanligtvis att det vi säger är välordnat och 
strukturerat, men så är det inte. För det andra visar det sig att de många små, skenbart obetydliga 
detaljerna ingår i ett mer omfattande nätverk av betydelser. För det tredje kan 
interaktionsanalyser få oss att förstå problem i samband med den sociala integreringen av 
främmande personer, i företag och organisationer, i bostadsområden och så vidare (ibid.). 
Symbolisk  interaktionism  är  lämplig för att studera mänskligt beteende och grupprocesser, 
eftersom människan och gruppen är delar av samhället.  
 
Som samhällsforskare är vi intresserade av att ha tillgång till analysredskap som kan hjälpa oss 
vidare i förståelsen av det samhälle i vilket vi lever eller det samhälle vi studerar. Termen 
symbolisk interaktionism har kommit att stå för två delvis skilda fenomen. Dels kan den ses 
som ett allmänt teoretiskt synsätt eller perspektiv på hur analyser av samhället och dess grupper 
kan ske. Dels används termen för en ganska specialiserad socialpsykologisk teori om 
huvudsakligen socialisationsprocessen, det vill säga hur människan successivt blir mer social 
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och lär sig hur hon ska bete sig och hur hon beter sig i varierande situationer. Inom symbolisk 
interaktionism är situationen en av hörnstenarna och den definieras av att all interaktion är 
social, att vi interagerar med hjälp av symboler, att människan är aktiv och att vi handlar, beter 
oss samt att vi befinner oss i nuet. Dessa fem element är grundläggande för förståelsen av det 
perspektiv som symbolisk interaktionism innebär (Trost & Levin 2004, s. 12). Att interagera är 
att samtala men inte bara genom att tala med munnen utan också genom kroppens andra rörelser 
såsom till exempel minspel och handrörelser (ibid. s. 18). När vi talar med en god vän så 
interagerar vi. När det gäller symboler är det så att våra ord är de vanligaste och mest uppenbara 
symboler vi handskas med (ibid. s. 19). Genom hela uppväxttiden har vi lärt oss det språk vi 
talar. Successivt blir orden inte bara ljud utan ljud med mening. Här igenom blir de symboler  
(ibid.). Men det räcker inte med att de har en mening endast för oss själva. De måste ha samma 
mening för oss som för de andra i vår närmaste omgivning. Först då blir de symboler, det vill 
säga då vi menar detsamma med orden så har de blivit symboler (ibid.). Vi alla befinner oss i 
en ständig process och förändras ständigt. 

 

4.1.1 STÄMPLING 
 
En teoribildning som ofta placeras under symbolisk interaktionism är stämplingsteori, som vi 
också valt som en teoretisk utgångspunkt för vårt arbete (Hilte 1996, s. 108; Lindqvist & 
Nygren, s. 104). Stämplingsteori handlar om de processer som stämplar människor som 
avvikande och försöker förstå varför olika situationer, individer eller händelser definieras som 
avvikande eller som sociala problem (Lindqvist & Nygren 2006, ss. 104-105). En av 
kärnpunkterna inom stämplingsteori är att det inte är det avvikande beteendet i sig som är det 
primära, utan att det är samhällets eller de ”normalas” reaktion på det avvikande som är det 
viktiga. Stämplingsteori handlar också om vad ett socialt problem är för något och hur det 
definieras. Erving Goffman har i sin bok Stigma – Den avvikandes roll och identitet beskrivit 
den undantagsstämpel som de ”normala” sätter på fysiskt, psykiskt och socialt avvikande. Varje 
samhälle avgör vilka medel som kommer till användning för att dela in människor i kategorier, 
samt vilka egenheter som uppfattas som vanliga och naturliga för medlemmarna inom varje 
sådan kategori. Den sociala miljön avgör vilka kategorier av människor som en individ 
sannolikt kan råka på (Goffman & Matz 2014, s. 10). Goffman använder termen stigma som 
benämning på en egenskap som är antingen misskrediterande eller misskreditabel. Sättet att 
förhålla sig till ett stigma skiftar beroende på den misskrediterade egenskapens synlighet. När 
normala och synligt stigmatiserade människor möts är det upplagt för att den stigmatiserade 
skall känna sig ängslig och dåligt förankrad i situationen. Även de normala kan uppleva 
situationen som pinsam (Hilte, M 1996, s. 126). Stämplingsteori kan vara fruktbar att använda 
i analysen av de intervjuer vi genomfört med avseende på att respondenternas svar beskriver 
”utanförskap” eller stämpling i någon form. Avvikande och ”utanförskap” är inte begrepp som 
skapas av individen själv.  

4.1.2 SOCIALISERING/LÄRANDE  
 
Symbolisk interaktionism synliggör hur människor förändrar både sig själva men också andra. 
Den förklarar hur vi, människor, skapar och förändrar samt utvecklar vår identitet, eller pendlar 
mellan olika identiteter. Pendligen kan ske genom lärandet, språket eller kulturen (Bron & 
Lönnheden 2005, s. 46). Symbolisk interaktionism belyser processen socialisering in i en miljö 
och på kulturskapande samt hur kulturen reproduceras (ibid.). Socialisering är den anpassning 
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som en individ gör under sin uppväxt för att integreras in i sin roll i familjen (Bron & Lönnheden 
2005, s. 41). Vissa gemensamma symboler är så pass kända och används i stor utsträckning 
omedvetet. De används på rutin vilket gör att personen ifråga också använder begreppen 
rutinmässigt utan att fundera på deras ursprungliga mening (ibid.). Slutligen belyser teorin 
socialisering in i en miljö och på kulturskapande. Teorin ger kunskap om hur studerandes 
socialiseringsprocess i denna kultur och/eller miljö går till (ibid). Socialisering innebär att 
individen införlivar i sitt tänkande normer, regler, värden och sedvänjor som tillhör ens egna 
grupp eller ens egna samhälle (Olstedt & Lönnheden 2005, s. 144). Lärandet kan förstås på 
olika sätt. Teorin om symbolisk interaktionism sätter fokus på socialt meningsskapande genom 
interaktion, där ord och gester ges innebörder som blir gemensamma (symboliska) för 
människor och på vis gör verkligheten begriplig för dem. Olika aspekter av teorin bidrar till att 
förstå hur människor lär och vilka konsekvenser detta får (ibid. s. 36). Det finns få teorier vad 
gäller lärande som är så omfattande och innehållsrika som symbolisk interaktionism (ibid. s. 
42). När kunskap konstrueras och innebörder förhandlas och tolkas i ett pedagogiskt möte. 
Teorin, och de olika begrepp som den byggs upp av ger förståelse för hur lärande kommer till 
stånd och vilken betydelse språket och kulturen har när kunskap skapas och återskapas, hos 
både studerande och lärare (ibid. s. 43). Symbolisk interaktionism har flera implikationer för 
utbildning och lärande. Den kanske mest betydelsefulla aspekten är att betrakta lärande som en 
social process och inte som ett fenomen som sker individuellt och isolerat i huvudet på en 
människa. När vi säger att lärande betraktas som en social process menar Bron och Lönnheden 
att vi konstruerar kunskap tillsammans och beroende av andra (intersubjektivt) (ibid.).  

4.1.3 INKLUDERING 
 
Stämplingsprocessen bidrar till att utesluta människor från olika grupper genom att kategorisera 
dem som avvikande. Vi människor är sociala och strävar efter att finna gemenskap med andra. 
Socialt missanpassade individer har en uppsättning definitioner av situationer vilka skiljer sig 
från resten av samhället när det gäller att följa socialt accepterade regler (Bernasiewicz 2012, s. 
310). För det mesta respekterar människor specifika värden och följer socialt accepterade regler, 
inte för att de på ett naturligt sätt känner ett moraliskt ansvar eller för att de har en särskild 
inställning till lämpligt eller olämpligt uppträdande, utan de gör så därför att andra människor 
har gjort dem medvetna om vikten av de värderingar eller regler (ibid.). Det kan noteras att 
inställningen hos en individ inte bara formas av samhällen, kulturer, religioner eller 
familjetraditioner, utan också av andra människor (ibid.). Det som ses som ”normalt” i en grupp 
kan skilja sig markant från det som är norm i samhället. Att som ung pojke med 
invandrarbakgrund växa upp i ett socialt belastat bostadsområde och kanske inte behärska det 
svenska språket fullt ut kan med automatik innebära ”utanförskap”. Det ska mycket till för att 
en invandrad med brytning och begränsat ordförråd ska uppfattas som intelligent; bristerna i 
uttal och ordförråd utgör ett allvarligt handikapp (Trost & Levin 2004, s. 18) Att då bli 
accepterad och inkluderad i någon sorts socialt accepterad verksamhet eller sammanhang kan 
ha en mycket stor betydelse. Det kan exempelvis röra sig om att spela fotboll i en klubb. 
Inkludering är individers jämlika deltagande i samhället (Börjeson & Börjeson 2015, ss. 200-
202).  
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4.2  SOCIALPEDAGOGIK 
 
Vi tar det socialpedagogiska perspektivet som utgångspunkt av två anledningar, det första är att 
den är starkt besläktad med symbolisk interaktionism och stämplingsteori (Eriksson & 
Markström 2000, s. 33, 111; Börjeson & Börjeson 2015, ss. 286-287). Likt symbolisk 
interaktionism, tar socialpedagogik som utgångspunkt att individen är skapad av samhället, men 
samtidigt skapar den enskilde individen samhället själv. Båda teorierna betonar också den 
sociala verkligheten (Eriksson & Markström 2000, s. 111). Den närbesläktade teorin symbolisk 
interaktionism utgår från att människan uppfattas som en social varelse som inte kan utvecklas 
eller finnas utan umgänge. Språket är en central del i teorin, utan språket skulle en individ inte 
kunna leva i en symbolisk värld, eftersom denne ej skulle kunna distansera sig både till sig själv 
och till omgivningen (ibid. s. 116). Kopplingen till stämplingsteori är tydlig, inom både 
symbolisk interaktionism och socialpedagogik anses det att människan formas utifrån hur denne 
uppfattar sig själv och hur andra uppfattar denne. Exempelvis om personen agerar på ett 
avvikande sätt från normen så anses denne inte vara en avvikare så länge denne själv inte 
upplever sig som avvikare och andra upplever den som avvikare, det beror på vilken roll 
samhället gett personen. Vid upprepade avvikande beteenden får personen rollen som avvikare 
och därmed kan denne också uppleva sig själv som avvikare och därmed stämplas (ibid. s. 87, 
117). Den andra anledning till varför vi valt socialpedagogik är för att den sammanfattar alla 
våra teoretiska utgångspunkter genom ett samlingsnamn. Socialpedagogik kan också enklare få 
oss att förstå respondenternas berättelser. Med hjälp av socialpedagogik kan vi enklare också 
besvara våra frågeställningar om exempelvis hur relationen mellan dem som ledare och 
deltagarna ser ut.  
 

4.2.1 BILDNING 
 
I det moderna samhället pratas det ofta om sociala problem, ett begrepp som är vanligt 
förekommande och som många känner till. Ofta står ett samhälle inför utmaningar som berör 
sociala problem, som exempelvis fattigdom, kriminalitet eller andra problem. Grupper som 
samhället vill hjälpa för att de ska få en mer dräglig och acceptabel livssituation. Detta gör 
samhället bland annat genom socialpedagogiska insatser. Dessvärre är inte socialpedagogik 
som begrepp lika känt som sociala problem (Eriksson & Markström 2000, s. 11; Eriksson 2014, 
s. 166). I mötet med en person finns det hos socialpedagogen olika föreställningar om den 
personens personlighet, möjlighet till utveckling och förändring. En stor del av det 
socialpedagogiska arbetet fokuserar på hur individen uppfattar sig själv och uppfattas av andra. 
Socialisation och resocialisation, processen där en persons känsla av sociala värderingar, 
övertygelser och normer omstruktureras, är några av de mål som socialpedagogen har för att 
hjälpa behövande, utsatta grupper eller individer (Eriksson & Markström 2000, s. 87). 
 
Socialpedagogik handlar främst om den pedagogiska synen. Det vill säga inställningen till 
kunskap och hur kunskap tillägnas (ibid. s. 32). Vidare innefattar socialpedagogik också etik 
och människosyn, som i sig uttrycker sig genom hur en individ ser på människan, som en aktiv 
sökare efter kunskap eller som en aktiv mottagare. Pedagogikens huvudsakliga syfte är att bland 
annat genom kreativitet väcka intressen hos andra och väcka idéer som i sig leder till kunskap 
(ibid.). Vidare har socialpedagogik också grund i begreppet bildning.  
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Bildning handlar om en kunskap där hela människan involveras. En form av kunskap som 
samtidigt också är en etik. Det hävdas att människan formas och utvecklas i ständig interaktion 
till andra människor (Börjeson & Börjeson 2015, ss. 286-287; Eriksson & Markström 2000, s. 
33; Eriksson 2014, s. 171). Socialpedagogik handlar om att både socialt, det vill säga i samspel 
med andra människor, och pedagogiskt, det vill säga etiskt och moraliskt rätt, får andra att 
utveckla sitt tänkande och sina idéer för att på så sätt också få förutsättningar för kunskap. 
Förutsättningarna för det pedagogiska och det sociala är exempelvis att barn måste få en trygg 
och bra skolgång där de kan utveckla sitt språk, få en större förståelse för samhället samt 
utveckla sina tankegångar. Detta måste dock göras i samspel med att hemmet också fungerar 
på samma sätt. Skola, hem och fritid är centrala och viktiga beståndsdelar för att barnen ska 
kunna uppfostras genom socialpedagogik till bra människor i det goda samhället. Målet är att 
människor både har en intellektuell och moralisk kapacitet (Eriksson & Markström 2000, s. 49). 
 

4.2.2 LÖSNING 
 
Problem är steget före lösningen, det vill säga att en lösning inte kan finnas om inte ett problem 
finns (Börjesson & Börjesson 2015, s. 95). Ett problem är ofta en avspegling av en direkt 
reaktion på den händelse som ligger till grund för problemet (ibid.). Exempelvis kan 
skolproblem bero på labila hemsituationer. Att arbeta med lösningar innebär att inte bortse från 
miljön som råder omkring problemet eller individen i sig (ibid.). Det är svårt att hitta och 
formulera lösningar på problemens bakomliggande faktorer, men de är detta som är den 
grundläggande strategi som råder för att också kunna ta tag i och lösa ett problem (ibid.). 
Problem kan oftast lösas i samspel med andra människor (Bergmark & Lundström 2006, ss. 
176-178). Det är i det sociala samspel som en individ också kan motiveras till att göra sig av 
med ett problem och få tips samt råd för hur denne ska gå tillväga. Inte sagt att problem inte 
kan lösas på egen hand, men ett enkelt och effektivt sätt är att göra det i samspel med andra 
(ibid.). Inom socialpedagogik används det olika arbets- och behandlingsformer att angripa 
problem med, det vill säga olika sätt att lösa problem på (Eriksson & Markström 2000, ss. 124-
125). För att lösa problem finns det olika interventionsnivåer, samhällsnivån, gruppnivån och 
individnivån där olika tillvägagångssätt lyfts (ibid.). Är problemen kopplade till en individ 
används interventioner på individnivå (ibid.). Trots att det finns olika sätt att angripa problem 
på och identifiera olika lösningar är det de individinriktade interventionerna som är de mest 
vanliga. Detta på grund av att problem ofta härleds och identifieras hos individen och inte i 
gruppen eller samhället. Visserligen finns många problem i  samhället eller i grupper, men de 
vanligast förekommande är individproblem (ibid.). Inom socialpedagogik framkommer det att 
utan det sociala samspelet med andra så kan inte heller lösningar finnas. Det är i samspelet med 
varandra som ledarna tillsammans med deltagarna kan finna lösningar.  
 
Socialpedagogik betonar också vikten av att som ledare inte fokusera på de problem som 
möjligtvis kan finnas utan istället fokusera på hur denne kan hjälpa till att lösa de problem som 
personen i sig lyfter fram för stunden (ibid. s. 144). Enligt socialpedagogik förändras inte bara 
enskilda deltagares attityder och agerande genom interaktionen med ledarna. Interaktionen tar 
inte stopp i den tvåvägskommunikation som råder, tvärtemot fortsätter interaktionen med de 
andra deltagarna genom det sociala samspel som ledarna konstruerat genom den sociala 
interventionen midnattsfotboll. På så sätt når ledarna också ut till hela gruppen och inte bara till 
enskilda (ibid. ss. 144-145). Lärande och pedagogik kan förstås som en lösning på sociala 
problem i det avseende att det fokuserar på enskilda individers/ungas uppförande och sätt att 
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förstå sin omvärld. Därvid kan den individuella utvecklingen göra unga inkluderade i en 
samhällsgemenskap (Eriksson & Markström 2000, ss. 190-192). 
 

4.3 TEORIANVÄNDNING 
 
Vi har valt socialpedagogik som teori i vår studie av två anledningar, den första är för att den 
är starkt besläktad med symbolisk interaktionism och därmed stämplingsteori (Eriksson & 
Markström 2000, s. 33, 111; Börjeson & Börjeson 2015, ss. 286-287). Symbolisk 
interaktionism och socialpedagogik hävdar båda att individen är skapad av samhället, men 
samtidigt skapar den enskilde individen samhället själv. Bägge betonar också den sociala 
verkligheten (Eriksson & Markström 2000, s. 111). Vidare menar symbolisk interaktionism att 
människan uppfattas som en social varelse som inte kan utvecklas eller finnas utan umgänge. 
Språket är en central del i teorin, utan språket skulle en individ inte kunna leva i en symbolisk 
värld, eftersom denne ej skulle kunna distansera sig både till sig själv och till omgivningen 
(Eriksson & Markström 2000, s. 116).  
 
Kopplingen till stämplingsteori är tydlig, inom både stämplingsteori och socialpedagogik anses 
det att människan formas utifrån hur denne uppfattar sig själv och hur andra uppfattar denne. 
Exempelvis om en person agerar på ett avvikande sätt från normen så anses denne inte vara en 
avvikare, så länge denne själv inte upplever sig som avvikande och andra upplever den som 
avvikande, det beror på vilken roll samhället gett personen. Vid upprepade avvikande beteenden 
får personen rollen som avvikare och därmed kan denne också uppleva sig själv som avvikare 
och i och med det stämplas (Eriksson & Markström 2000, s. 87, 117). Slutligen kan 
socialpedagogik också kopplas samman med symbolisk interaktionism då bägge synsätt menar 
att världen skapas och uppfattas genom interaktion med varandra och att en person aldrig ensam 
kan tolka och förstå världen (Börjeson & Börjeson 2015, ss. 286-287). Den andra anledning till 
varför vi valt socialpedagogik är för att den sammanfattar alla våra teoretiska utgångspunkter 
och begrepp genom ett samlingsnamn. Socialpedagogik kan också enklare få oss att förstå 
informanternas berättelser och hur de ser på världen och hur den är skapad. Vidare kan vi då 
enklare också besvara våra frågeställningar om exempelvis hur relationen mellan ledare och 
deltagarna ser ut.  
 
Teorierna kommer vi att använda i resultat och analysavsnittet för att öka vår förståelse för hur 
respondenterna beskriver och tänker kring den verksamhet de bedriver. Teorierna kommer 
framförallt att användas för att förklara respondenternas tankegångar och sätta in dessa i olika 
sammanhang. 
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5. METOD 
 

Detta kapitel kommer handla om våra metodologiska tillvägagångssätt ifråga om hur vi samlade 
in det empiriska materialet, vår urvalsprocess, vilken analysmetod vi använt, diskussion kring 
vår egen förförståelse, olika etiska överväganden, studiens trovärdighet och slutligen 
generaliserbarhet samt en avslutande metoddiskussion.  
 

5.1  EMPIRISKT MATERIAL 
 
Kvalitativ metod innebär att karaktärisera något, gestalta något. Metoden är en systematiserad 
kunskap om tillvägagångssättet för att gestalta karaktären hos något (Larsson 2005, s. 2). Vidare 
är kvalitativa studier bra att använda sig av för att gestalta något på ett sätt så att ny innebörd 
uppstår (ibid. s. 11). Det är för all forskning viktigt att ha ett heuristiskt värde, det vill säga en 
metod där upptäckandet systematiseras. Kvalitativa metoder är dock unika i ett avseende, det 
som upptäckts i studien kan också systematiseras och förhoppningsvis implementeras i 
verkligheten med den nya innebörden som fenomenet givits (ibid. s. 18). 
  
Vi utgår från ledarnas beskrivningar och upplevelser vilket också är en av anledningarna till 
varför vi väljer en kvalitativ metod. Kvalitativa metoder är också bra för att lyckas fånga 
nyanser av det problem som undersöks (Ahrne & Svensson 2015, ss. 12-13). Vi ansåg också att 
den kvalitativa metoden var rätt tillvägagångssätt att använda oss av då vårt mål är att få en 
ökad förståelse för hur ledarna för midnattsfotbollen ser på ett visst fenomen, utifrån deras egna 
konstruerade verklighet (ibid.). 
  
Vår studie är en kvalitativ och explorativ studie, vilket innebär att vi djupdyker i ett litet antal 
respondenternas redogörelser. Studien är explorativ då vi skriver om en verksamhet som inte 
studerats tidigare och där vi vill upptäcka nya sätt att förstå denna verksamhet (Dahlén 2007, s. 
14). 

5.1.1 INSAMLINGEN 
 
Den empiriska data vi samlat in utgår från sju ledare för midnattfotbollens berättelser om 
verksamheten. Det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer 
(Denscombe 2016, ss. 266-267). Intervjuerna fokuserades på tre olika ämnen som valdes ut i 
förväg; ledarskap, relationer och social inverkan. För att formulera de frågor gjorde vi en 
mindmap, där vi tog med alla nyckelord som vi har i studiens frågeställning. Sedan drog vi bort 
alla de värdeord och nyckelord som vi ansåg skulle kunna besvaras med hjälp av andra 
nyckelord som vi gick vidare med. I gallring tre av nyckelord formulerade vi slutligen ungefär 
tre till fem följdfrågor under varje huvudämne. Semistrukturerade intervjuer anser vi är den 
lämpligaste formen att använda vid en intervju då vi har några bestämda ämnen vi arbetar 
utifrån, men där respondenterna kan känna en viss öppenhet till att svara på frågorna. Det ger 
oss en variation i svaren (Dalén 2007, ss. 30-32). En annan anledning till valet av 
semistrukturerade intervjuer var att vi önskade att få ledarnas personliga upplevelser och 
därigenom kunna skapa en öppen intervjusituation. Det i sig tillåter variation i frågor med 
följdfrågor med mera. 
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Respondenterna var mellan 18-44 år gamla och hade olika etniska bakgrund, majoriteten av 
respondenterna var dock födda och uppvuxna i Sverige. Alla respondenter var svenska 
medborgare. Ledarna hade varit verksamma som ledare i verksamheten mellan 4 månader till 2 
års tid. Det fanns tre respondenterna som hade varit med sedan starten av projektet. 
Respondenterna är olika aktiva i midnattsfotbollen men alla är med och leder midnattsfotbollen 
åtminstone en till två gånger i månaden.  
 
Sju företrädare intervjuades, observera att namnen är fiktiva: Sejad, Gonzalo, Pavlo, Paul, 
Changa, Gorgis och Saban. Intervjuerna ägde rum på olika platser, då respondenterna fick välja 
plats. Detta för att personen skulle känna sig trygg och ”vara på hemmaplan” när intervjun äger 
rum (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 42-43). Sättet att intervjua en person och platsen 
intervjun äger rum på, kan påverka resultatet och de svar som ges. Om intervjuaren är 
avslappnad, lugn, trygg och stabil i sin roll samt väl förberedd så kan det bidra till att resultatet 
inte påverkas av de yttre omständigheterna (Dalén 2007, ss. 39-41). Intervjuerna tog mellan 45 
och 60 minuter att genomföra. 
 
Intervjuerna genomfördes med endast en intervjuare. Att genomföra interjuver och att som 
respondent utsättas för en sådan situation, det vill säga att bli intervjuad, kan för vissa kännas 
påfrestande (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 44-47). Efter varje intervju så valde vi att 
återberätta intervjun för varandra så vi också kunde få en förståelse för den data vi samlat in. 
När transkriberingen var klar läste vi också varandras transkriberingar för att kunna sätta oss in 
i vårt empiriska material. Transkriberingen gick till så att vi genomförde alla intervjuer under 
en och samma vecka. Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant.  

5.1.2  URVALSPROCESSEN 
 
I urvalsprocessen gjordes ett tvåstegsurval (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 40). Det 
första urvalet var att avgränsa oss till den midnattfotbollsverksamhet som finns i stadsdelen vi 
genomför studien i. När vi tog kontakt med huvudansvarig för midnattsfotbollen i stadsdelen 
fick vi reda på att det fanns två olika former av verksamheter som faller under midnattsfotbollen. 
De ledare som leder midnattsfotbollen leder också en annan form av ungdomsverksamhet för 
yngre barn på dagtid. Då vi ville säkerställa att de respondenter vi väljer i urvalet fokuserar sitt 
ledarskap på midnattsfotbollen och inte på den andra verksamheten var vi tvungna att tydligt 
redogöra för den ansvarige för midnattsfotbollen vilka ledare vi ville få kontakt med. Det gjorde 
att antalet tillgängliga ledare för midnattsfotbollen sjönk något. Huvudledaren gav oss, efter att 
vi påtalat de kriterier vi satt upp (att de endast är ledare för midnattsfotbollen), kontaktuppgifter 
till åtta olika respondenter. Av dessa åtta gjorde vi ett avvägande för vilka som skulle vara 
intressanta att intervjua. En av respondenterna hade tidigare varit ledare för den andra 
verksamheten som sker dagtid och därför sorterades denne bort. De övriga sju gick vi vidare 
och tog kontakt med.  
 
Steg två i urvalsprocessen var att välja vilka respondenter vi skulle gå vidare med (ibid.). Efter 
alla avgränsningar som nämnts ovan avseende respondenter hamnade vi slutligen på sju 
respondenter som ställde upp för en intervju och det var dessa som vi gick vidare med i studien.  
 
Respondenterna informerades om studiens syfte och upplägg och att deltagandet är frivilligt 
(Denscombe 2016, ss. 63-65). En av intervjuerna ägde rum via telefon eftersom respondenten 
befann sig utomlands och inte kunde delta förrän 4 veckor efter vårt första samtal. 
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5.2  ANALYSMETOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
 
Tematisk analys är en metod för att identifiera, analysera och beskriva mönster eller teman som 
finns i ett empiriskt material. Den organiserar och beskriver materialet på ett enkelt sätt och 
med en utförlig detaljrikedom (Braun & Clarke 2006, ss. 80-81). Tematisk analys används ofta 
men det finns ingen klar enighet om vad tematisk analys är eller hur du går tillväga för att utföra 
den (ibid.). Tematisk analys i sig utgår från att forskaren är fri i hur denne ska lägga upp sitt sätt 
att analysera sitt material med utgångspunkt i den tematiska analysen (ibid.  ss. 79-80). Därför 
ansåg vi också att tematisk analys var den mest lämpade analysmetoden, för det första hänger 
ihop med våra teoretiska utgångspunkter, men också för att vi ska studera hur interaktionen 
mellan ledarna för midnattsfotbollen och deltagarna ser ut, går till och vad den leder till enligt 
ledarnas perspektiv. Vi har dessutom gått in med utgångspunkten att möta respondenterna 
förutsättningslöst, det vill säga inte ha några förutfattade meningar och bara utgå från deras 
berättelser. Vi ville inte påverka respondenterna på något sätt och inte heller få med våra egna 
förutfattade meningar. Vi är dock medvetna om att det är en omöjlighet att totalt utestänga våra 
egna referensramar och förutfattade meningar eftersom även vår världsbild skapas i 
interaktionen med andra. Tematisk analys innebär att vi som forskare begränsas till det som står 
skrivet, det vill säga det empiriska material vi samlat in. Forskaren tar alltså inte hjälp av yttre 
omständigheter och forskaren sätter inte heller upp hypoteser före mötet med respondenten. Det 
är genom kodningen som forskaren senare försöker utröna vilka underliggande budskap som 
respondenten gett och hur vi kan tolka det (ibid. s. 88). Eftersom vi uteslutande utgår från vårt 
insamlade empiriska material är vår metod en empiristyrd tematisk analys. Sammanfattningsvis 
är tematisk analys en metod där forskaren utgår från sitt material och letar efter material som 
återupprepas och det är därigenom som det byggs slutsatser, det vill säga genom kodning och 
tematisering (ibid. ss. 79-80). 
 
Vi har valt att använda oss av en induktiv metod i bearbetningen av den data vi samlat in. 
Induktiv metod innebär att vi samlar in all data först, analyserar den och därefter drar vi 
slutsatser (Svensson 2015, ss. 218-219; Braun & Clarke 2008, ss. 83-84). Den induktiva 
upptäcktens väg rammas emellertid in av de olika teoretiska perspektiv och begrepp som 
presenterats tidigare. Dessa perspektiv och begrepp ger förutsättningar för att upptäcka nyanser 
och nya förståelser i det undersökta materialet. 
 
När vi använder oss av tematisk analys är det viktigt att vi också kodar den data vi samlat in 
(Braun & Clarke 2008, ss. 83-84; Hultgren 2013, ss. 159-161). Att koda den data vi samlat in 
är viktigt eftersom kodningen endast görs på de värdeord eller nyckelord som finns i materialet. 
På så sätt får forskaren också en mindre massa att hantera och endast det mest relevanta kvarstår 
(ibid.). Efter kodningen följer tematiseringen, där teman väljs ut utifrån den analys som gjorts 
av det kodade materialet (ibid.). Tolkningar av materialet görs dock ännu inte, däremot sker 
analysen hela tiden och först kodas materialet, därefter processas det vidare till olika teman 
(ibid.). 
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Analysen skedde enligt följande beskrivning: 
 

1. Förutsättningslös läsning där vi bekantat oss med materialet. 
 
I detta steg har vi flera gånger läst de transkriberingar vi gjort för att bekanta oss med materialet. 
Vi har inte i detta steg värderat det vi läst, vi har endast förutsättningslöst gjort oss väl förtrogna 
med med materialet.  

 
2. Kodning där vi markerade olika resonemang. 

 
Texten har sedan värderats och vi har genom våra värderingar av texten markerat de 
resonemang som vi ansåg var de mest betydelsefulla för vår studie. En utsaga har bedömts som 
viktigare om flera respondenter uttryckt samma sak.  

 
3. Tematisering av de olika resonemangen. 

 
De markerade resonemangen vi valt ut har därefter tagits ur transkriberingarna för att i detta 
steg kunna para ihop olika resonemang och på så sätt tematisera materialet vi använt oss av.  
 

4. Gjort en tolkning av de olika teman  
 
I tolkningen analyserat innehållet i de olika temana med utgångspunkt i det teoretiska ramverk 
vi presenterat tidigare. 
 

5.3  METODDISKUSSION 
 
När vi formulerade och planerade vår studie diskuterade vi kring respondenterna, det 
diskussionerna utgick från var hur många respondenter vi behöver för att kunna få en trovärdig 
studie. Vi kom fram till att mellan sex till åtta respondenter krävdes. De vi ville studera var 
ledarna för midnattsfotbollen därför har vi, som tidigare nämnts, valt bort de ledare som både 
är ledare för midnattsfotbollen och sidoprojekt som organisationen de tillhör också arbetar med. 
För att få en bredd i vår studie så ville vi få med både kvinnliga och manliga ledare, om det så 
fanns ledare av bägge kön. Vi kunde snabbt bortse från de kvinnliga ledarna eftersom vi inte 
hade några att utgå från. Detta gjorde också att vår studie inte hade samma genusperspektiv som 
vi i startskedet ville få med. Att välja respondenter med olika bakgrund och förutsättningar var 
ett medvetet val för att få en spridning i våra svar. Vi har valt att benämna våra intervjupersoner 
som respondenter. En informant är en person som intervjuas och som har information om 
faktiska förhållanden inom det område forskaren är intresserad av. Informanten kan ses som en 
extra iakttagare som kan informera om andras uppfattningar och åsikter. En respondent ger mer 
direkt information om individens egna känslor, åsikter och uppfattningar. Då vår studie utgår 
från intervjupersoners känslor, åsikter och uppfattningar om ett visst fenomen valde vi att 
använda oss av begreppet respondent istället för informant (Repstad 1999, ss. 23-27). 
 
Den ena uppsatsförfattaren sitter som förtroendevald politiker i samma kommun som 
midnattsfotbollen bedrivs i. Uppsatsförfattaren som är politiskt aktiv blev igenkänd av en av de 
huvudansvariga för midnattsfotbollen då han tidigare varit på insynsbesök för att se hur 
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verksamheten fungerar. Detta kan ha gjort att studien i sin helhet påverkats då huvudansvarige 
eventuellt kan ha upplevt uppsatsförfattarens besök och arbete med studien som ett sätt att få 
ytterligare insyn i verksamheten och ”inspektera” denna. Författaren var dock tydlig med syftet 
och målet med studien samt varför denne är på plats för att genomföra intervjuer och därmed 
studien. Båda uppsatsförfattarna hade tidigare under arbetet diskuterat den eventuella 
problematiken med den enes politiska engagemang. Vi har utifrån våra diskussioner planerat 
för hur vi skulle möta verksamheten och de respondenter som vi skulle använda oss av. Fyra av 
sju respondenter kände den politiskt aktive författaren till, därför valde vi rent strategiskt att 
låta den andre, icke politiskt aktive författaren, genomföra intervjuerna med dessa fyra 
respondenter. Vi tror inte att de politiska uppdragen på något sätt inverkat på den empiri som 
samlats in. Däremot kan mötet med den huvudansvarige ha påverkats då denne kände igen 
uppsatsförfattaren från det politiska. Vi har fört diskussioner kring om vi fått kontaktuppgifter 
till respondenter som endast talar gott om verksamheten på grund av att ”en politiker” ska titta 
på verksamheten. Eftersom vi fått redogjort för oss att det endast fanns åtta möjliga deltagande 
respondenter och att sju av dessa blev våra respondenter så ser inte vi heller att de politiska 
uppdragen kan ha påverkat urvalet av respondenter. Detta då det inte fanns många fler 
respondenter som den huvudansvarige hade att välja mellan. Att gå genom en huvudansvarig 
för att få tag i respondenter kan påverka en studies helhet då denne kanske endast väljer 
respondenter som svarar positivt om verksamheten (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 40). 
I och med den tidsram som vi hade till förfogande var detta den enda och mest effektiva metod 
som vi kunde använda oss av. 
 
Vår studie har inte med något perspektiv kring genus i forskningsfrågan, men det är enligt 
respondenterna uppenbart att projektet midnattsfotboll är ett projekt som drivs av män och unga 
män för unga män och pojkar. Ingen av våra respondenter var kvinna och enligt ledarna finns 
inte heller några kvinnliga deltagare i projektet i dagsläget. Enligt respondenterna finns det 
kvinnliga ledare i liknande projekt i närliggande områden och de har också i sitt projekt haft 
flera tjejer som varit ledare och deltagare men de har senare slutat. Det finns forskning som 
visar att stereotypa könsroller lever kvar i fotboll som social intervention och att kvinnliga 
sporter värderas lägre (Brettschneider 2010, ss. 6-8; Bulgu 2013, s. 88). Vi ser gärna att 
midnattsfotbollen beforskas ytterligare och då med fokus på genus, dock i en annan studie. I 
vår studie belyser vi delvis hur begreppet maskulinitet definieras och konstrueras i kontexten 
midnattsfotboll.  

5.3.1  TROVÄRDIGHET  
 
Trovärdighet är särskilt viktigt för kvalitativa studier. Detta eftersom det utgår från 
respondenters synvinklar och sätt att se och förstå världen eller fenomen på (Svensson & Ahrne 
2015, s. 25). Det finns tre olika sätt att öka trovärdigheten på hos en kvalitativ studie, det är 
genom transparens, triangulering och återkoppling till fältet (ibid.). Transparens handlar 
framförallt om att skriva sin studie så grundligt som möjligt så den också går att se igenom till 
det fenomen som studeras (ibid.). Vi har i vår studie försökt att så långt som möjligt redovisa 
alla val vi gjort, alla tvivel som eventuellt råder samt både lägga fram för- och nackdelar med 
de bitar som vi redovisar. På så sätt tror vi att vi också beaktar transparensen i studien och 
därmed ökar trovärdigheten. Triangulering är ett annat sätt att öka trovärdigheten hos kvalitativa 
studier (ibid.). Triangulering innebär att en kombinationen av olika metoder används vid studiet 
av ett fenomen (ibid.) Det kan handla om att olika teoretiska utgångspunkter väljs för att förklara 
ett fenomen på, eller olika metoder att samla in empiriskt material på eller andra metoder (ibid.). 
Detta är ännu en aspekt som ökar vår studies trovärdighet. Återkoppling till fältet utgår från att 
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forskaren gör praktikerna det vill säga respondenterna delaktiga i sin studie. Att ha med 
respondenterna i utformningen och under processens gång samt stämmer av så att de tycker att 
de kan känna igen sig själva i framförallt resultatavsnittet. Detta för att stämma av så att 
forskaren upplevt, sett och formulerat de som de har påtalat (Svensson & Ahrne 2015, s. 26). 
På grund av den tidsbrist och höga arbetsbörda som fanns under vår studietid var detta ej 
möjligt. Därför har vi bortsett från denna aspekt som kan öka trovärdigheten. Vi har däremot 
frågat respondenterna om de vill ta del av vår studie när den är färdig. På så sätt kommer vår 
studie att återkopplas till fältet. Vi har mycket noggrant redovisat för vilket material vi har, vi 
har också noggrant beskrivit hur vi ska behandla materialet samt vilka teorier och 
tolkningsramar vi har använt. Detta i sig ökar trovärdigheten.  

5.3.2 GENERALISERBARHET 
 
Generaliserbarheten hos kvalitativa studier brukar vara relativt låg och inte heller 
eftersträvansvärd. Den hänger dock ihop med trovärdigheten. Trovärdigheten kan vara hög hos 
kvalitativa studier samtidigt som generaliserbarheten brukar vara låg i jämförelse med 
kvantitativa studier (ibid.). Då generaliserbarheten är låg kan en forskare inte konstatera att 
studien går att implementera på någon annan plats eller i något annat sammanhang. Detta på 
grund av att kvalitativa studier utgår från enskilda respondenters upplevelser och enskilda 
berättelser om ett fenomen. Det vill säga att de är explorativa. Medan kvantitativa studier 
sträcker sig till mycket fler respondenter. Då är det enklare för en kvantitativ studie att 
generalisera och kunna säga något generellt för hela populationen. Vi kommer i vår studie inte 
att försöka generalisera våra resultat, vi kommer istället fokusera på att lägga fram de resultat 
vi fått från respondenterna och i vissa delar dra slutsatser utifrån deras berättelser. Dessa 
slutsatser kommer dock inte vara allmängiltiga eller generaliserbara. Vi gör dock inga anspråk 
på att kunna generalisera vårt resultat då vår studie är en induktiv explorativ studie, det vill säga 
att vi gör nya upptäckter i vår studie.   

5.3.3 AVGRÄNSNINGAR I METODEN 
 
I vår studie har vi avgränsat oss till ett område och en social intervention. Detta för att endast 
fokusera på en verksamhet som bara bedrivs i ett särskilt område. Vi har också begränsat oss 
till ledarnas upplevelser och berättelser. Vi var endast intresserade av ledarnas syn på det 
fenomen vi studerade, det vill säga midnattsfotbollen. Deltagarna i midnattsfotbollen hade varit 
intressant att studera men det var inte ett alternativ av etiska skäl då dessa är minderåriga. För 
att undersöka relationen mellan deltagarna och ledarna fick vi istället utgå från ledarnas 
infallsvinklar. Vi har inte heller varit intresserade huruvida midnattsfotbollen leder till 
verksamhetens målsättningar. Som tidigare nämnts har verksamheten höga målsättningar kring 
bland annat ökad trygghet i området och minskad brottslighet, dessa målsättningar har vi inte 
värderat på något sätt utan istället låtit ledarna själva beskriva hur de uppfattar att deras 
verksamhet ser ut och vad den eventuellt leder till. En annan avgränsning vi gjorde var att 
begränsa antalet respondenter och tiden för intervjuerna. Detta då arbetsbördan, tidsramen och 
massan av empiriskt material skulle vara hanterbara. För att hantera den stora massan av 
empiriskt material som samlades in använde vi oss av tematisk analys, vilket i sig innebar att vi 
endast utgick från materialet i sig, det vill säga det som står skrivet och som respondenterna 
sagt. Detta uteslöt analyser om exempelvis respondenternas kroppsspråk, mimik och gester. Vi 
var inte intresserade av att analysera respondenternas sätt att beskriva fenomenet, utan vi ville 
analysera det som de berättade. 
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5.3.4  FÖRFÖRSTÅELSE 
 
Att vi valde att studera midnattsfotbollen i en stadsdel i en större svensk kommun var inte det 
självklara för oss. Vårt intresse väcktes i och med att vi bägge är intresserade av hur stadsdelen 
som område ser ut, men också hur föreningsaktiviteter och andra organisationer organiserar sig 
samt vad de uträttar i stadsdelen. Området midnattsfotbollen äger rum i är ett område med hög 
arbetslöshet och hög andel anmälda brott. Det i sig har lett till att området fått ett negativt rykte 
både i kommunen i stort och i övriga Sverige. Detta var också en av anledningarna till varför vi 
blev intresserade av att undersöka verksamheten i just det här området. Dessutom har vi goda 
förkunskaper om området i och med att bägge studieförfattare på ett eller annat sätt haft en 
närhet till området. Slutligen kom vi överens om att skriva om midnattsfotbollen med fokus på 
frivilligt områdesbaserat socialt arbete och hur det bedrivs i området.  
 

5.3.5  ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Det finns olika aspekter som forskare behöver ta ställning till och beakta i sitt arbete för att få 
ett gott etiskt resonemang och etisk säkerhet i studien. Bra forskning utgår från att etiken har en 
central roll i arbetet (Svensson & Ahrne 2015, ss. 28-29). Vidare betonas det också att ett gott 
etiskt arbete i en studie utgår från att studien beaktat följande; Informationskravet, 
samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetsprincipen (Vetenskapsrådet 2011, ss. 45-
46). Informationskravet har, precis som tidigare nämnts, beaktats genom att studien har 
presenterats och vi har också presenterat vilka vi är och vad vi vill nå fram till med studien. Vi 
informerade både i första kontakten med respondenterna men också strax innan intervjuns start 
om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta vilket då står i korrelation 
med samtyckeskravet. Vidare betonade vi också hur materialet kommer att användas, det vill 
säga att vi beaktade nyttjandekravet. Vi informerade om att intervjuerna spelas in och 
transkriberas, samt att inspelningarna raderas efter att transkriberingen är klar. Fortsättningsvis 
har vi informerat respondenterna om att deras namn inte kommer att framgå i vår studie, vi har 
använt fiktiva namn för att på så sätt anonymisera vem som sagt vad. Vi har också anonymiserat 
vilken kommun och vilket område vi genomför studien i (ibid. ss. 44-45, 47). Med dessa fyra 
aspekter som vi tagit hänsyn till vid kontakten med respondenterna har vi fått ett informerat 
samtycke av samtliga respondenter.  
 
Vi har informerat respondenterna om att deras namn inte kommer att framgå i vår studie, vi har 
använt fiktiva namn för att på så sätt anonymisera vem som sagt vad (Vetenskapsrådet 2011, 
ss. 44-45, 47). Hypotetiskt skulle någon kunna fråga alla ledare för nattfotbollen vilka som 
deltagit i studien och på så sätt lista ut vilka sju som deltagit. Därefter fråga sex av dem om en 
specifik utsaga och på så sätt få fram vem den sjunde är. Vi har informerat samtliga respondenter 
om att vi inte kan garantera fullständig anonymitet vilket de också sagt inte är ett hinder för 
deras deltagande. Vi har följt vetenskaplig praxis och inte bara ”hittat på” fiktiva namn (ibid.). 
De namn vi använder oss av är direkt kopplade till respondentens ursprung och etniska 
bakgrund.  
 
Ett annat etiskt dilemma vi diskuterade kring var om bägge uppsatsförfattarna skulle vara med 
på alla de intervjuer som genomfördes med respondenterna. Diskussionerna handlade om att vi 
ville minimera påverkan på respondenterna genom att enskilt genomföra intervjuerna. Vi är 
medvetna om att deras utsagor och berättelser påverkas av författarens närvaro men vi kom 
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underfull med att de skulle kunna påverkas än mer om bägge fanns med på varje intervju. Därför 
valde vi att genomföra alla intervjuer enskilt. För att författarna skulle kunna lära känna det 
empiriska materialet valde vi efter varje transkribering att skicka över varandras transkriberade 
text för att kunna läsa varandras intervjuer och på så sätt lära känna materialet. Dessutom valde 
vi att spendera en halv dag åt att berätta för varandra hur varje intervju gått och vad som var det 
mest centrala i respektive intervju.  
 
Respondenterna har efter intervjuns genomförande fått med sig bägge uppsatsförfattares 
kontaktuppgifter, bestående av mailadress samt telefonnummer. De har fått information om att 
de kan kontakta oss ifall de vill ändra någon utsaga som de i efterhand kommit på eller om de 
av någon anledning inte skulle vilja vara med i studien.  
 
En annan typ av etiskt övervägande som vi fört är hur vi behandlar respondenten och i vilken 
miljö intervjun genomförs i. Vi har därför valt att före kontakt med respondenten skriva ned ett 
tydligt ”manus” för vad som ska tas upp vid den första telefonkontakten. Detta för att inte 
behöva ringa åtskilliga gånger för att förklara hur, vart och när intervjun ska äga rum. Vi har 
diskuterat kring detta för att vi anser att det kan vara ett störmoment för respondenten som i sig 
också kan leda till att denne avstår från att delta eller eventuellt påverkar intervjuns 
genomförande. Vi har både planerat intervjuerna och genomfört dessa på ett sådant sätt så att 
respondenterna inte behövt anstränga sig för att delta. Vi har exempelvis låtit dem välja tid och 
plats för intervjun för att på så sätt göra deras deltagande mer naturligt. Däremot har vi före 
intervjuerna diskuterat kring de platser som respondenterna valt ut. Detta för att vi enklare 
skulle hitta en lugn och harmonisk miljö inom den yta som de valt ut. Genom att genomföra 
intervjun i en lugn, harmonisk och naturlig miljö minskar vi de yttre omständigheternas 
påverkan på respondenten och indirekt intervjun.  
 
Det hade varit intressant för vår del att genomföra en studie som baseras på deltagarnas utsagor 
om fenomenet midnattsfotboll och hur den påverkar dem, men det har inte varit möjligt i och 
med att ingen forskning bedrivs, av etiska skäl, på barn och ungdomar av studenter. Vi var 
tvungna att utelämna denna idé och formulera samt planera för en studie som istället utgår från 
ledarna för midnattfotbollens utsagor om fenomenet.   
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6. RESULTAT OCH ANALYS 
 
I resultat och analysavsnittet kommer vi att redovisa och analysera vårt empiriska material. 
Analysen sker med utgångspunkt i de teoretiska ramverk vi har presenterat. I detta avsnitt vill 
vi betona att det är respondenternas subjektiva upplevelser och verklighet vi får beskrivna 
genom citaten och de resonemang vi för. Respondenternas utsagor är inte en vetenskaplig 
sanning om hur verkligenheten ser ut eller är, däremot är det en sanning om verkligheten utifrån 
respondenternas syn på fenomenet. För att strukturera vårt resonemang delar vi upp resultat och 
analysavsnittet i fyra olika teman; kompetenser, relationer på mötesplatsen, pedagogisk praktik 
och målbilder.  
 

6.1 KOMPETENSER 
 
Flera respondenter gav liknande svar på frågan om vilka kompetenser de besitter och vilka 
kompetenser som legat till grund för att de fått förtroendet att vara ledare för midnattsfotbollen. 
När respondenterna pratar om kompetenser är det inte akademiska resultat eller studieförmågor 
de diskuterar kring. Respondenten Paul säger att han inte har fått någon formell utbildning för 
att kunna bli ledare för midnattsfotbollen. Han menar att han lärt sig på vägen och lär sig än 
idag nya saker kring ledarskapet. Respondanten Sejad beskriver sin kompetens som 
livskompetens vilket beskriver vad majoriteten av respondenterna menar med kompetens. 
Livskompetens anser de är en praktisk erfarenhet som de tillägnat sig genom alla de val och 
möjligheter de stått inför eller upplevt i livet. Våra respondenter beskriver sin livskompetens på 
ungefär samma sätt som ledarna gör i en av artiklarna vi använt under avsnittet tidigare 
forskning, samt att de inte fått någon formell utbildning i sitt ledarskap (jfr Newman m.fl. 2016, 
s. 437). 
 
Kompetens handlar lika mycket om – enligt respondenterna – att kunna ta människor och 
bemöta andra med respekt och värdighet. Paul beskriver även att han fungerar bra med 
ungdomar tack vare att han är morbror åt två barn och att han har två bröder, vilket i sig lett till 
att han lärt sig att hantera och umgås med barn och ungdomar. En ytterligare källa som 
underbygger resonemanget ovan är Changa, som säger att hans främsta kompetens är att han 
vet vad han pratar om och att deltagarna i midnattsfotbollen alltid lyssnar på honom samt att 
han älskar att arbeta med människor. För honom är att han älskar att arbeta med människor en 
form av kompetens.  
 

Jag är inte den som sitter och inte gör någonting utan jag är med och 
spelar med dem… Så jag tror att en egenskap som gör mig till en bra 
ledare är att jag är just delaktig… Jag är snäll. Jag lyssnar och jag ser 
saker direkt om något händer. 

Changa 
 
En annan form av kompetens som beskrivs i flera fall är kunskapen om fotboll och att samtliga 
respondenter spelar fotboll professionellt. Det ger dem inte bara en kunskap kring ledarskap 
utan också en kunskap om själva utförandet av den praktiska verksamheten; regler, att arbeta 
professionellt, taktiskt spel, god kännedom om kroppens fysik med mera. Respondenterna 
menar också att kompetensen om spelet i sig gör att de vinner en särskild respekt och tillit av 
deltagarna i midnattsfotbollen. En respondent menar att han blir tryggare i sin roll när han vet 
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att deltagarna också litar på hans kompetens. Det i sin tur leder till att han kan slappna av och 
göra det han är bra på, att vara snäll och trevlig mot deltagarna. På så sätt inkluderar han alla 
deltagare i spelet men också i gruppen så alla kan känna sig delaktiga och lyssnade till. Han 
menar att han genom det tillvägagångsättet tar sitt ansvar som ledare och ser till så ingen känner 
sig exkluderad. Vikten av att gruppen inkluderar samtliga deltagare och inte tillåter att någon 
sitter utanför eller blir exkluderad beskrivs tydligt inom symbolisk interaktionism (jfr Eriksson 
& Markström 2000, ss. 190-192). 
 
Att kunna ett språk bra kan leda till att en person också uppfattas som mer kompetent än den 
som inte kan ett språk och talar med brytning (jfr Trost & Levin 2004, s. 18). Respondenterna 
menar att om en person dessutom är duktig på att förmedla ett budskap och vara trygg i den roll 
den besitter leder det i sin tur till att den blir uppskattad och lyssnad till av åhörarna. Att besitta 
ledaruppdrag innebär bland annat att vara trygg i sin roll och uppfattas som kompetent, det är 
på det sättet som respondenten ovan menar att han når ut till ungdomarna. De ser upp till honom 
i och med att han uppfattas som duktig, inte bara på fotboll utan också på att förmedla budskap. 
Vidare menar respondenten att han genom att förmedla rätt signaler om hur deltagarna bör bete 
sig och agera i olika lägen gör att hela gruppen deltagare inkluderar varandra i den lärprocess 
där de genom socialisering och interaktion lär av varandra.  
 

Det är väl de som är mina främsta egenskaper, att jag har den 
kompetensen från mitt liv liksom och att jag har engagemanget och att 
jag brinner för att hjälpa till och ge tillbaka till samhället  

Sejad 
 
Samtliga respondenter beskriver en vid definition av begreppet kompetens och en del av dem 
inkluderar där i engagemang, lyssnande och att älska att arbeta med människor. Kompetensen 
de besitter är inte en teoretisk kompetens som är inlärd, tvärtemot är kompetensen baserad på 
det lärande som följt respondenterna genom livet. Några respondenter beskriver det som att 
misstagen de begått är det som också byggt upp kunskapen om hur de bör göra nästa gång, en 
kompetens baserad på erfarenhet. Vidare hävdar respondenterna att de i sin tur lär deltagarna 
för midnattsfotbollen det som de en gång i tiden blivit lärda av sina fotbollsledare. De menar 
att majoriteten av de som en gång fått något från samhället också brinner för att ge tillbaka och 
att det är av detta som de också drivs av. De hänvisar denna tankegång till en cirkel som hela 
tiden går runt i generationerna av fotbollstränare. Lärandet är en social process och sker i 
samspel med andra. Vi konstruerar kunskapen tillsammans och beroende av varandra (ibid.).  
Det ledarna i midnattsfotbollen menar att de genom sin utlärning och genom verksamheten i sig 
också bedriver är en föränderlig process i ”självet” hos deltagarna. Denna process kan ses med 
hjälp av symbolisk interaktionism som en process vilken leder till att deltagarna förändrar sitt 
sätt att interagerar med andra och se på omvärlden. 

6.1.1 EGENSKAPER 
 
Sejad menar att ledare behöver vara väldigt tålmodiga. Att vara tålmodig är en av de främsta 
egenskaperna som många av respondenterna lyfter. Sejad menar också att det vore en katastrof 
om en ledare agerade i affekt. Det viktigaste för en ledare är att alltid analysera vilket nästa steg 
som de tar bör vara och inte bara agera. En egenskap som Sejad lyfter är att ledare bör kunna 
arbeta som medlare. Han menar att fotbollen involverar ofta heta känslor vilket kan leda till att 
konflikter uppstår, då är det viktigt att som ledare vara lugn och uppmana spelarna att lugna ner 
sig. Att som ledare vara lugn och sansad innebär i sin tur att denne enklare kan hantera problem 
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och lösa dessa. Sejad säger också att en del ungdomar har svårt för att lugna ner sina känslor 
och lägga band på sig. Processen utgör ett exempel på lärande, socialiserande och 
konfliktlösning. Paul menar att hans främsta egenskap är att han är bra på att binda relationer. 
Han har enkelt för att samtala och interagera med andra vilket också gör det enkelt för honom 
att komma i kontakt med andra. Det är i relationerna med deltagarna som han sedan kan påverka 
dem till att göra val i livet som inte kommer att påverka dem negativt.  
 

Jag lär mig att ha mer tålamod… Jag växer som människa, jag får en 
förståelse för hur olika människor tänker och jag mognar fortare 

Paul 
 
Paul betonar att det är i relationen med deltagarna som bägge parter kan utvecklas. Utan 
umgänge och relation till andra kan människan inte utvecklas (jfr Eriksson & Markström 2000, 
s. 116). Vidare beskriver Paul att han inte är en auktoritär ledare och att det i midnattsfotbollen 
inte finns några auktoritära ledare. Han menar istället att ledarna är demokratiska ledare som 
vill att alla ska komma till tals och känna sig delaktiga, på så vis kan de enklare nå ut till 
ungdomarna och skapa relationer. Saban betonar i sin tur vikten av att ha ett gott kroppsspråk 
och menar samtidigt att kroppsspråket är ett bra sätt för honom att kommunicera med 
deltagarna.  
 

Ja men alltså… exempelvis tycker jag att kroppsspråk är en viktig 
egenskap och ett extremt bra sätt för att kommunicera 

Saban 
 
Sejad, Saban och Paul förklarar alla tre hur en ledare bör vara och hur en ledares egenskaper 
inverkar på deltagarna i midnattsfotbollen. Vidare lyfter de att allt handlar om hur ledare bör 
agera för att uppfattas som en god ledare. Samtliga respondenter lyfter på ett eller annat sätt vad 
det innebär att vara ledare och vilka egenskaper som krävs för att vara en god ledare. 
Fortsättningsvis vidareutvecklar samtliga resonemanget om en ledares agerande till att de alltid 
ska verka för att föregå med gott exempel och därmed vara förebilder för deltagarna.  
 

Det är roligt att vara en förebild och att hjälpa andra. När jag var liten 
önskade jag att jag hade en förebild… tyvärr fanns det inte en i mitt liv. 
 

Paul 
 
Dessa tre citat kan ses som att majoriteten av respondenterna understryker vikten av att 
observera de deltagande under midnattfotbollens gång. Inte bara regelmässigt på planen eller 
hur de spelar fotboll utan också hur de mår för tillfället. De menar att de genom signaler som 
deltagarna sänder ut kan identifiera eventuella problem. Att arbeta med lösningar för det 
eventuella problem som råder handlar bland annat om inte bortse från miljön som råder omkring 
problemet eller individen i sig (jfr Börjesson & Börjesson 2015, s. 95; jfr Pettersson 2016, s. 
53).  
 
Vi kan se detta som att det är svårt för ledare när de identifierat ett problem hos en deltagare att 
inte kunna hitta och formulera lösningen på de bakomliggande faktorerna. Det är de 
bakomliggande faktorerna som behöver identifieras för att också kunna ta tag i och lösa det 
huvudsakliga problemet (jfr Börjesson & Börjesson 2015, s. 95). Problem kan lösas i samspel 
med andra människor  (jfr Bergmark & Lundström 2006, ss. 176-178). Det är därför viktigt att 
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ledarna kommunicerar och interagerar med deltagarna för att kunna finna grundproblemet. 
Detta kan ses som och ställas i relation till symbolisk interaktionism som innebär att det är 
relationerna som är det grundläggande för kommunikaton och interaktion samt förändring på 
en djupare nivå (jfr Trost & Levin 2004, ss. 86-87). Finns inte en nära relation menar samtliga 
respondenter att det kan bli svårt att lyckas kommunicera med deltagaren och finna 
grundproblemet som de vill lösa.  
 

Jag har en bra kommunikation med barnen… alltså du vet… jag kan 
liksom prata med dem på deras nivå och dem litar på mig… så de kan 
prata med mig och jag med dem utan några större svårigheter 

Saban 
 
Citatet kan ses som att ledaren fyller en viktig funktion i formandet av deltagarna. Samtliga 
ledare beskriver att de ses som förebilder av deltagarna. De menar att de som förebilder också 
behöver bilda och fostra ungdomarna till att inte bara bli duktiga fotbollsspelare utan också 
goda medmänniskor. Detta sker också i samspelet ungdomarna emellan. Respondenterna menar 
att de i samspelet med andra ungdomar och genom att agera etiskt och moraliskt rätt så utvecklar 
alla i omgivningen sitt tänkande och sina idéer, det är detta som också gör att ungdomarna 
genom förebilderna, det vill säga ledarna, får förutsättningar för lärande (jfr Eriksson & 
Markström 2000, s. 49). Att ha en förebild anser samtliga respondenter är en av 
nyckelfaktorerna till att som ung kunna känna framtidstro och vilja lyckas. Paul beskriver i 
citatet på föregående sida att han önskade att ha en förebild men inte hade någon. Avsaknad av 
en god förebild är en återkommande beskrivning hos några av respondenterna. Vidare beskriver 
de ansvaret de har för att de nu är förebilder för andra unga och förtroendet som de behöver 
förvalta på ett föredömligt sett. Detta kan ses som lärande då respondenterna menar att de i sin 
roll som förebild belyser olika sätt för hur deltagarna kan agera när de ställs inför vissa 
situationer. Lärandet sker då ledarna agerar som förebilder och deltagarna följer deras exempel. 
Det är en form av praktiskt lärande som bygger på ledarnas erfarenhet (jfr Olstedt & Lönnheden 
2005, s. 43). 
 
6.1.2 ENGAGEMANG  
 
Sejad beskriver att han har arbetat med midnattsfotbollen i ungefär ett och ett halvt år och han 
menar att han under första året arbetade varje lördag. Detta gjorde Sejad inte för att han var 
tvungen, utan för att han ville att projektet skulle gå i mål. Han ville att detta skulle bli ett 
långsiktigt arbete och han förväntade sig inte heller betalning. Sejad gjorde detta ideellt under 
starten av projektet och långt därefter. Gorgis menar att det viktigaste är att hålla drivet uppe 
och att kämpa under hela startperioden av projekt. I starten är det jobbigt menar han, men det 
är viktigt för alla delaktiga parter att hålla ut och att härda ut tillsammans med alla delaktiga 
och ansvariga för projektet. Då menar han att det alltid brukar lösa sig. Gorgis betonar också att 
han egentligen, under sin ungdom, ville bli fotbollsproffs som många andra unga killar ville då 
och vill nu. Han känner igen sig hos många av de killar som han idag möter inom 
midnattsfotbollen. Han hade inte förväntat sig att han skulle trivas så bra med att inte vara 
spelare på plan utan istället att vara ledare. Han tycker att det är roligt att vara ledare och han 
känner att han genom sitt ledarskap ger tillbaka till deltagarna och indirekt till samhället. Gorgis 
trivs i rollen som ledare och menar att hans drivkraft och engagemang ökat sedan han blivit 
ledare för midnattsfotbollen.  
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Gorgis arbetar som chef på ett företag och menar att han genom ledarskapet inom 
midnattsfotbollen också stärkt sin chefsroll på det företag han arbetar. Vidare menar han att 
hans engagemang för midnattsfotbollen ibland ifrågasatts, framförallt av hans fru, som undrade 
hur det kom sig att Gorgis var borta varje lördagskväll och natt. Han beskriver hur han tog med 
sig sin fru till midnattsfotbollen en lördag och lät henne sitta och observera vad som skedde när 
verksamheten ägde rum. Han betonar hur hon efter 40 minuters tystnad meddelar honom att 
hon förstår varför han är borta varje lördagskväll och natt och att hon tycker att det är helt okej 
att han är det. Han beskriver också sin frus stolthet och glädje som hon uttryckte över den insats 
han gör för barnen och ungdomarna i området.  
 
I vår analys av hustruns förändrade attityd till Gorgis engagemang i midnattsfotbollen 
tydliggörs hur mening produceras (jfr Olstedt & Lönnheden 2005, s. 36). Detta genom det 
sociala samspel som Gorgis fru varit delaktig i när hon observerade midnattsfotbollen (jfr 
Meeuwisse m.fl. 2008, s. 61). Det var inte lärdomen av hur midnattsfotbollen går till som 
ändrade hennes attityd, vi tror att hennes attitydförändring skedde då hon insåg att de bedrev en 
viktig, meningsskapande och betydelsefull verksamhet för barnen och ungdomarna i området 
(jfr Bailey 2005, ss. 71-74). Gorgis uppgav också i intervjun att frun senare hade sagt ”Gör det 
du vill med dessa grabbar… Det är helt fantastiskt det ni gör”.  
 

Vi har jättekul! Vi gör det här för deras skull. När jag ser deras glädje 
känner jag glädje.   

Pavlo 
 
Citatet ovan kan ses som att Pavlo brinner för det han arbetar med. Det visar på hur han upplever 
att socialisering och att påverkan är en sorts tvåvägskommunikation mellan ledare och 
deltagare. De påverkar ömsesidigt varandra genom interaktionen sinsemellan (jfr Eriksson & 
Markström 2000, s. 111). Respondenterna hävdar att de genom inkludering av fler ungdomar i 
projektet midnattsfotboll kan nå ut till fler. Når de ut till fler leder det till att fler barn och 
ungdomar känner glädje. Samtliga respondenter talar om vikten av att projektet sprids till så 
många som möjligt och att det kan fortsätta bedrivas, långsiktigt. Vidare betonar flera av 
respondenterna vikten av att alla barn och ungdomar bör få tillgång till en fritidsverksamhet då 
de eventuellt inte får någon meningsfull fritid i sin hemmiljö.  
 
Vi ser i vårt material att glädje och tillfredställelse är två viktiga faktorer för ledarna och att 
dessa faktorer är de som bidrar till ökat engagemang och deltagande bland barnen och 
ungdomarna. Detta kan ses som gruppdynamik eftersom det inom symbolisk interaktionism 
finns begreppet primärgrupp vilket är de grupper som karaktäriseras av ansikte-mot-ansikte-
interaktion och samarbete. Dessa grupper är betydande för att kunna skapa den sociala 
omgivning i vilken individens grundläggande uppfattningar och känslor skapas och 
vidmakthålls (jfr Trost & Levin 2004, ss. 86-87). Familjen är den mest grundläggande 
primärgruppen men under vissa delar i livet kan det för den enskilda människan röra sig om 
andra kamratgrupper eller vängrupper som blir ens primärgrupp, det vill säga den viktigaste 
gruppen (ibid.). Att förutsättningslöst bli inkluderad i en grupp stärker både självförtroende och 
motivation för alla deltagare i gruppen för både ledare, barn och ungdomar. Ledarna beskriver 
att vem som helst är välkommen till deras verksamhet, på så sätt får de fler delaktiga och därmed 
inkluderade i verksamheten samt gruppen. När  dessutom deltagarnas självförtroende och 
motivation ökar genom deltagandet i sig menar majoriteten av respondenterna att engagemanget 
även ökar för dem själva.  
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6.1.3 MORALISK KOMPASS 
 
Ett återkommande tema hos de flesta respondenterna är vikten av att lära ungdomarna vad som 
är ”rätt” och ”fel”, inte bara i sporthallen utan också i det verkliga livet; i skolan, i hemmet, på 
fritiden med mera. Saban beskriver att om ledarna visar deltagarna ”rätt” väg och lär dem vad 
som är ”rätt” och ”fel” kan ledarna också bana rätt väg för ungdomarna till en bättre framtid. 
Saban säger att deltagarna eventuellt blir bättre i skolan och att det i sin tur påverkar hela 
klassen. Vidare menar Saban att deltagarna kanske också blir schysstare mot sina vänner och 
andra personer i sin omgivning. Detta kan ses som att en elev i en klass kan påverka hela 
klassen, inte bara negativt utan också positivt och individer förändras i ständig interaktion med 
varandra, och inte bara sig själv, de påverkar varandra (jfr Bernasiewicz 2012, s. 305). Sejad 
beskriver att midnattsfotboll bedriver en särskild form av fostran. Genom att bana väg för 
framtiden för deltagarna samt tydligt visa vilken väg som är “rätt” respektive “fel” att gå. Detta 
menar samtliga ledare att de gör genom att vara tydliga mot deltagarna och ha ett tydligt 
ledarskap. De har en nolltolerans för svordomar och osportsligt uppträdande. Ska ungdomar 
delta så ska de också respektera de regler och normer som råder. Saban beskriver att deras arbete 
med midnattsfotbollen är en form av spiral. En spiral som leder till att deltagarna tar med sig 
de positiva lärdomar de fått via midnattsfotbollen till tillvaron utanför. Vidare beskriver han att 
deltagarna då i samspelet med andra i sin omgivning påverkar fler och sprider ”hur många 
positiva saker som helst”.  
 

Ja men alltså… man ska inte såga personen för att man tycker att den 
tänker konstigt eller något sådant. Man ska liksom leda in den på rätt 
väg och det är ju det vi är till för. Det är det vi främst ska jobba med.  
 

Saban 
 
Citatet ovan är ytterligare ett citat som visar på att ledarna för midnattsfotbollen säger sig ha en 
betydligt större och bredare målsättning än att bara spela fotboll. Ledarnas ambitioner är att 
förändra individer så att de blir bättre rustade för vuxenlivet. Detta kan ses som bildning då 
individen lär sig skilja mellan ont och gott genom praktisk verksamhet och ledarnas föredöme 
(jfr Eriksson & Markström 2000, s.53). Omdömesförmågan har ett starkt samband med 
förmågan att avgöra vad som är ”rätt” eller ”fel” (ibid.). Detta kan ses som att genom att 
utveckla omdömesförmågan utvecklas också en förmåga att välja vad som är rätt handlade i 
varje enskild situation (ibid.). Många personliga problem beror på ”dåliga” val som individen 
gjort. Att utveckla omdömesförmågan kan vara lösningen på många olika problem. Genom att 
bilda individer i problemlösning kan också personliga problem avvärjas eller åtminstone lösas 
på ett enklare sätt (jfr Eriksson & Markström 2000, ss. 124-125). Det är genom praktiska sociala 
interventioner som människor enklast också bildas (ibid.). Det är genom det praktiska 
deltagandet de får möjlighet att interagera med andra i olika former av sociala samspel, på så 
sätt lär de sig också av varandra.  

6.1.4 BROBYGGARE 
 
Sejad beskriver vikten av att som ung välja rätt väg och hamna på rätt spår i tidig ålder, för att  
exempelvis inte behöva bli beroende av lågavlönade och fysiskt krävande arbeten. Han 
beskriver hur han stod vid en pall en dag och funderade för sig själv om han verkligen ville 
fortsätta plocka och bära pallar resterande delen av sitt liv. Det var då han fattade ett beslut om 
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att aldrig mer tillåta sig själv hamna i det läget, och istället försöka ta sig ut på rätt väg, genom 
utbildning och genom att följa sitt intresse, kan nya dörrar öppnas inför framtiden och på så sätt 
bygga vägar och bygga broar för framtiden. Det var så han kom i kontakt med 
ledarskapsuppdraget för midnattsfotbollen.  
 
Gorgis beskriver att många av deltagarna tidigare inte kommunicerade med varandra. Han 
menar att de stod vid gallerian i området och betedde sig illa mot varandra. Vidare menar Gorgis 
att ungdomarna genom midnattsfotbollen kanske inte blivit bästa vänner, men att de nu 
åtminstone respekterar varandra. Han menar att det var väldigt lite som krävdes av allmänheten, 
och att ungdomarna i området inte var ”jobbiga” för ”skojs” skull. Detta kan ses som att idrott 
som social insats stimulerar ungdomar från socio-ekonomiska svaga bakgrunder till att 
integreras (jfr Elling & Knoppers 2005, s. 266). Gorgis menar att hänga vid gallerian och bete 
sig illa var ett rop på hjälp, de ville helt enkelt få en meningsfull sysselsättning under helgerna. 
Han menar också att ungdomarna enklare kommer kunna öppna dörrar inför framtiden om de 
arbetar tillsammans. Gorgis menar att de måste hjälpa varandra att hamna på ”rätt sida av 
vägen” genom att stötta och motivera varandra. Ledarna behöver uppmärksamma och ta hand 
om deltagarna samt bekräfta dem. Han menar att det finns tydliga signaler som deltagare kan 
ge, exempelvis om en deltagare har tårfyllda ögon så innebär det att ledarna behöver ta tag i den 
individen och se efter vad det kan handla om. Avslutningsvis menar Gorgis att deltagarna 
tillsammans med ledarna bygger broar till varandra och till omgivningen och att de på så sätt 
blir goda samhällsmedborgare. 
 

Jag försöker verkligen göra mitt yttersta för att barnen inte ska hamna 
i fel umgänge och i fel krets… Att de inte hamnar i fängelse till dess att 
de inte vet vilka de är längre och det är väldigt viktigt att ju tidigare 
man fångar upp dem desto lättare är de för dem att bygga sina broar 
tror jag och bygga sina vägar… I framtiden. Så de inte hamnar i 
utanförskap och så vidare.  

Gonzalo 
 
Citatet visar hur Gonzalo upplever att de val en individ gör påverkar framtiden. Vidare menar 
han att det är till stor del valen som en individ gör i tidig ålder som formar dennes framtida liv. 
Citatet visar också hur han upplever att en ungdom ska lyssna på de råd som en ledare ger och 
för att deltagaren ska göra det krävs att ledaren ses som en kompetent och kunnig person eller 
till och med som en förebild. Först då lyssnar deltagaren på ledaren. Det i sig förutsätter att 
relationen är tillräckligt stark och att ledare och deltagare är inkluderade i samma primärgrupp 
(jfr Trost & Levin 2004, ss. 86-87). I varierande mån är alla som spelar midnattsfotboll 
inkluderade i den primärgrupp som ledarna skapat. Det kan ses som att deltagarna också känner 
sig välkomna i verksamheten samt känner samhörighet till gruppen i stort och på det sättet lär 
av varandra (jfr Bron & Lönnheden 2005, s. 36). 
 

6.2 RELATIONER PÅ MÖTESPLATSEN  
 
Changa menar att nya medborgare som kommer till Sverige kan få det svårt med integrationen. 
Han menar dock samtidigt att om ungdomar är med i den verksamhet som han är med och leder,  
midnattsfotbollen, så får de nyinvandrade lära sig det svenska språket, hitta nya kontakter och 
lära sig mer om det svenska samhället. Språket är en nyckelfaktor, hävdar han, för att kunna 
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utbyta erfarenheter, lära sig nya saker och att utvecklas (jfr Trost & Levin 2004, s. 21). Vidare 
menar Changa att nyanlända ofta har svårare att hitta vänner. Han menar att fotbollen, eller 
sport överlag är ett fördelaktigt tillvägagångssätt då han konstaterat att fotboll leder till att 
individer kan hitta vänner, och att hitta vänner i sig leder till att individer stärker sin självkänsla. 
Det gäller att hitta former för integration menar han, en sådan form kan vara olika 
sportsbaserade mötesplatser. Flertalet respondenter nämner att det är viktigt att vara sig själv. 
Det är på så sätt de vinner respekten från deltagarna och därmed börjar skapa relationer till 
deltagarna på mötesplatsen. Saban beskriver att ledarna brukar skämta och driva med 
deltagarna. Det är genom skämten och drivandet som de får en särskilt öppen relation till 
deltagarna. En del respondenter anser att det tillvägagångssättet funkar ibland medan andra inte 
tycker att det fungerar alls. Samtliga respondenter är också tydliga med att mötesplatsen är en 
plats för alla. De vill inte att någon ska känna sig exkluderad. Alla är välkomna oavsett 
bakgrund. Det viktigaste är att ledarna skapar en mötesplats där deltagarna får vara sig själva 
och ha kul med varandra. Changa beskriver vikten av att alla ska känna sig välkomnade. Det är 
den viktigaste aspekten som ledarna behöver beakta.  
 

Kommer man ensam till en plan så har man ingen att spela med… men 
kommer man till midnattsfotbollen så blir man inkluderad i gruppen 
och i vår verksamhet. Det är en regel att alla ska känna sig välkomnade. 
Alla ska få vara del av vår verksamhet. Det gör ju att den nya som 
kommit och kanske inte kan svenska ändå inkluderas och får spela 
fotboll med andra. Den behöver inte vara ensam…  

Changa 
 
Ett flertal respondenter betonar vikten av att se till så alla deltagare som är på plats också blir 
bekräftade samt att de känner sig välkomnade. De måste inkluderas i gruppen, både för att känna 
en samhörighet och dyka upp nästa gång men också för att det bygger upp individens 
engagemang till verksamheten. Att exkludera individer från att delta i en öppen verksamhet för 
alla är något som alla respondenter var eniga om inte får ske. Samtliga respondenter menar att 
relationen till ungdomarna är väldigt viktig för att också kunna påverka den deltagande i alla de 
avseenden som de arbetar främst mot; hem – skola – fritid. En ungdom som deltagit i 
föreningsaktivitet och som därmed aktiverar sig fysiskt har mycket större chanser till att lyckas 
i framtiden då föreningsutövandet leder till lägre trösklar för bland annat skolgången (jfr Kelly 
2011, s. 132). Respondenternas utsagor kan ses som väl överensstämmande med symbolisk 
interaktionism vad gäller inkludering, exkludering och samhörighet, samt hur föreningsaktiva 
barn och ungdomar har lägre trösklar inom skolan. Utsagorna tyder också på att det bör finnas 
en balans mellan hemmet, skolan och fritiden. Finns inte balansen menar både tidigare 
forskning och teori att barnen och ungdomarna framförallt kan få en svårare skolgång (jfr Elling 
& Knoppers 2005, s. 266). 
 

6.2.1 RELATIONER MELLAN OLIKA BARN  
 
Gorgis menar att det finns exempel på att deltagare i midnattsfotbollen hade varit i ett stort 
slagsmål med varandra bara ett halvår innan de började besöka verksamheten. Men att de vid 
ett senare tillfälle möttes igen, den här gången under midnattsfotbollen. Alla deltagare var 
chockade över att de fanns på samma yta men att allt var lugnt. De till och med samarbetade i 
och med att de hamnade i samma lag. De passade varandra och såg till så det blev mål. Därefter 
kramade de om varandra. Gorgis menar att han inte är säker på om de visste vad de gjorde, men 
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upplevelsen var att fotbollen hade enat dem på ett eller annat sätt. Gorgis menar att det blev så 
symboliskt med den kramen mellan två tidigare fiender som nu, genom midnattsfotbollen, var 
vänner eller åtminstone kunde spela fotboll med varandra. Samtliga respondenter beskriver 
deltagarna som dyker upp på lördagskvällarna som väldigt varierande. Det är en populär 
verksamhet där många barn och ungdomar vill vara med, alla med olika förutsättningar men 
med samma intresse, fotboll.  
 

Vi satt och sneglade på barnen, det var en 45 olika barn, med olika 
nationaliteteter, religioner och så… En var där och spelade i jeans en 
annan i finskor en tredje i tofflor. Det var så häftigt för alla var så olika 
men fotbollen hade liksom enat dem på något sätt.  

Gorgis 
 
Gorgis citat kan ses som de sociala skillnader som finns inom olika grupper och hur ett intresse 
kan se förbi de gränser som finns mellan grupperingar och istället ena dessa barn inom 
intresseområdet. Citatet visar hur han upplever att både social inkludering tar sig uttryck i 
midnattfotbollens verksamhet. Detta kan ses som att integrering av nyanlända inte är något 
enkelt för ett samhälle att arbeta med. Framförallt inte i startskedet (jfr Börjeson & Börjeson 
2015, ss. 200-202). Det finns inte heller särskilt många insatser som fungerar i den kommunala 
kontexten avseende integration (ibid.). Därför menar respondenterna att det är viktigt att 
frivilliga och därmed ideella krafter finns i ett samhälle så att de kan ta ett delat ansvar och 
hjälpa de nya invånarna i samhället genom att erbjuda dem att tillhöra en grupp. Exempelvis en 
grupp som spelar fotboll tillsammans. På så sätt känner de sig inkluderade i samhället genom 
de sociala insatser som bedrivs i området, det är då som integrationsprocessen också tar vid.  
 

6.2.2 RELATIONER MELLAN BARN OCH LEDARE 
 
Saban beskriver i sin intervju hur viktigt det är att ledaren skapar en relation och ett samtal med 
deltagaren. Kan ledaren skapa en tillit hos deltagaren så har denne också öppnat upp för en 
relation till denne. Saban fortsätter och berätta att ledaren ser alla deltagare som lika värda. 
Ledare får inte ge mer uppmärksamhet till de deltagare som denne har en starkare relation till. 
Det gäller för ledaren att ha en jämlik relation till alla samt att uppträda på det sättet. Ingen 
deltagare får uppleva att ledaren har en ”favorit” inom gruppen. Alla ska känna sig lika 
välkomnade och lika uppskattade av ledaren oavsett hur duktiga de är på fotboll. Det är inte 
elitkunskapen inom fotboll som ledarna vill främja, det är det sociala samspelet och 
interaktionen mellan ledare och deltagare som de strävar efter för att också kunna förebygga 
eventuella problem och hinder som kan komma att dyka upp för en deltagare på vägen. Gonzalo 
beskriver att ledarna behöver vara 50% talare och 50% lyssnare för att kunna skapa goda 
relationer till deltagarna.  
 
Det finns enligt Gorgis många ledare som inte lyssnar på deltagarna vilket leder till att 
deltagarna förlorar respekten, tilliten och indirekt relationen till ledarna. Han anser att det är av 
stor vikt att kommunicera och bekräfta deltagarna genom att göra precis som tidigare nämnts, 
både lyssna och prata med deltagarna. Gorgis menar att det är väldigt enkelt att skapa relationer 
till deltagarna. Det gäller bara att se dem, bekräfta dem och lyssna till dem (jfr Blennberger 
2006, s. 227). Det är viktigt att som ledare försöka backa tillbaka och inte ta allt för stor plats. 
Det är deltagarna som ska ta platsen och fylla ytan med sina åsikter, tankar och idéer som 
ledarna därefter ska försöka förvalta och sortera. Gorgis hävdar att han anstränger sig för att 
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lära sig allas namn. Det är ett sätt för honom att tydligt kunna bekräfta alla med namn, nya som 
gamla deltagare. En liten grej som betyder mycket för den enskilde. Vidare menar Gorgis att 
mycket handlar att som ledare se sig själv i spegeln. Som du själv vill bli bemött så ska du också 
bemöta andra. Gorgis menar också att det är viktigt att inte trycka ner andra för att hävda sig 
själv och påvisa att en själv är väldigt duktig och kompetent. Relationen mellan deltagare och 
ledare är inte alltid densamma. Om en deltagare visar tydliga ledaregenskaper och 
utvecklingspotential är det vanligt, menar Gorgiz, att de erbjuds chansen att bli ledare för 
midnattsfotbollen. En stor andel av respondenter började midnattsfotbollen med att vara 
deltagare själva och visade ledaregenskaper som gjorde att de fick förtroendet att bli ledare för 
midnattsfotbollen. Detta har bidragit till att ledarna är mer ansvarstagande, mer förstående och 
att de växer som individer.  
 

Dem såg mig som en förebild och de lyssnade på vad jag sa och ja… 
Det började liksom skapa något inom mig. Jag tyckte det var riktigt 
roligt, jag hade ju en bild av att vara ledare för ungdomar bara var 
jobbigt liksom… Det kräver mycket tid och engagemang, men 
någonstans här började jag inse att det är just det här jag vill syssla 
med.  

Sejad 
 
Sejad nämner i citatet ovan att, att vara ledare kräver mycket engagemang och tid, men att det 
trots allt är det han vill syssla med och att han är beredd att gå in i rollen som ledare för 
midnattsfotbollen. Detta kan sättas i relation till symbolisk interaktionism som innehåller 
begreppet rollteori vilken betonar det begrepp som omfattas av de förlopp som finns kring 
positioner och förväntningarna som leder till ett visst beteende. Det betyder att individen har en 
given position i gruppen, individen blir medveten om förväntningar riktade mot sig själv i denna 
givna position, vilket skapar en process hos individen där processen är en roll, processen leder 
sedan till att individen beter sig på ett eller annat sätt i förhållande till rollen (jfr Trost & Levin 
2004, s. 151). De ungdomar som får förtroendet att bli ledare axlar det ansvar som ledarrollen 
innebär och hur de ändrar sitt beteende för att passa in i rollen som ledare. Den 
kunskapsöverföring som sker mellan ledare och deltagare är ett exempel på en personlig och 
praktisk undervisning som respondenterna menar går långt utöver ”bara” fotboll. Här rör det 
sig om både lärande och socialisering, menar de. 

6.2.3 RELATIONER MELLAN VÄNNER, FAMILJ, SYSKON OCH FÖRENINGAR 
 
Gorgis beskriver att den förening han tillhör tar ett stort ansvar för de sociala frågorna i området. 
Han skulle dock vilja se att fler föreningar tog sitt ansvar, sitt sociala ansvar, och drev det i fler 
utsatta områden som finns i kommunen. Han menar att han försökt föra samtal med andra 
föreningar för att också få dem att ställa upp på olika former av samverkansprojekt. Dessvärre 
har dessa samtal inte lett till något resultat. Changa understryker detsamma som Gorgis nämner, 
att föreningar borde ta ett större ansvar. Dessutom tycker Changa att det borde finnas en central 
mötesplats för äldre ungdomar dit de kan komma och bara få vara. Gorgis menar att han sett 
hur småsyskon till kriminella deltagit i midnattsfotbollen och vid nattens avslut blir syskonen 
upphämtade av de kriminella äldre syskonen. Han menar att han får signaler på att de kriminella 
äldre syskonen är djupt tacksamma för att en sådan verksamhet finns i området, så att deras 
småsyskon slipper hamna i den bana som de hamnade i när de var yngre.  
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Sejad beskriver hur han arbetar uppsökande med midnattsfotbollen. Ett exempel är när han 
besöker skolor för att nå ut till fler ungdomar och marknadsföra verksamheten. Han brukar 
också vara med på föräldramöten och andra sorters konstellationer där barnens föräldrar finns 
representerade. Detta för att tala med föräldrarna om verksamheten och få dem att känna 
förtroende för ledarna men också för verksamheten. Sejad beskriver att han tydligt kan se hur 
deltagarna i midnattsfotbollen påverkar inte bara sin direkta omgivning, det vill säga vännerna, 
utan också familjen och familjens attityd till samhället och sociala insatser som sådana. Vidare 
menar han att fler föreningar och fotbollsklubbar måste förstå att bygger individer. Gorgis 
betonar att midnattsfotbollen och andra föreningars verksamheter inte konkurrerar sinsemellan, 
de alla konkurrerar med ”utanförskapet”. Därför anser han att fler föreningar borde samverka 
för att starkare kunna motarbeta ”utanförskap”. Samverkan är en metod som ofta används inom 
socialt arbete. Socialt arbete är komplext i och med att social arbetare arbetar med och hanterar 
sociala problem som kräver olika kompetenser och interprofessionella samarbeten för att 
hantera de svårhanterade och svårlösta problemen (jfr Lundström & Sunesson 2006, ss. 183-
185). Därför är också samverkan viktigt vid sociala insatser då dessa också hanterar sociala 
problem som exempelvis det Gorgis lyfter, ”utanförskap”.  
 

Vi påverkar ju ungdomarna främst men de i sin tur påverkar ju sina 
vänner och beter sig annorlunda. De liksom driver vidare det som de 
lärt sig av oss till andra i sin omgivning. Kanske också till familjen och 
på så sätt skapar vi bättre individer i området genom att först lära upp 
deltagarna som i sin tur för det vidare… 

Changa 
 
Citatet ovan kan återknytas till begreppet socialisering. Genom socialisering, interaktion med 
andra och via anpassning till rådande normer, kan ungdomar påverka andra i sin omgivning (jfr 
Bron & Lönnheden 2005, s. 36). Exempelvis genom midnattsfotbollen där Changa menar att 
ledarna påverkar ungdomarna som deltar som i sin tur eventuellt påverkar familjen och så 
vidare. Han tror nämligen att budskapet sprids genom socialiseringen.  
 
Stämplingsteori är tillämpbar på exempelvis kriminella därför att de anses vara avvikande från 
normen. Teorin handlar om de processer som stämplar människor som anses vara avvikande av 
samhället (jfr Lindqvist & Nygren 2006, ss. 104-105). Vi anser att det för en kriminell som 
försöker lämna det brottsliga bakom sig kan det vara svårt att förändra bilden av sig själv som 
brottsling, eftersom det förflutna lever kvar på ett eller annat sätt. ”Utanförskap” är en form av 
stämpling då samhället, utifrån en individs bostadsområde, arbete, utbildning eller inkomst 
baserar sin bild av om personen i fråga lever i ”utanförskap” eller ej. Paul menar att ett projekt 
med midnattsfotboll riskerar att stämpla ett område som utsatt eftersom sådana projekt bara 
bedrivs i utsatta områden. 
 

6.2.4 RELATIONER MELLAN HEM, SKOLA OCH FRITID 
 
Majoriteten av respondenterna beskriver tydligt hur de skulle vilja se en bättre samverkan 
mellan hem, skola och fritid. De menar att om hemmiljön är stödjande så finns rätt 
förutsättningar för att skolgången ska vara godtagbar. Om skolmiljön dessutom är godtagbar så 
finns rätt förutsättningar för den unge att få en meningsfull fritidsverksamhet, menar majoriteten 
av respondenterna. Dessa tre olika ”instanser” korrelerar med varandra. De hänger ihop på det 
sättet att om en fallerar så bryts kedjan och någon, några eller alla ”instanser” blir lidande (jfr 
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Bailey 2005, ss. 76-77). Det är viktigt för ett barn eller en ungdom att ingen av dessa ”instanser” 
brister då de alla är viktiga för barnets framtid, menar respondenterna. En del av respondenterna 
menar också att föräldrarnas ansvar för barnens skolgång och fritid nästintill är obefintlig i det 
område vi undersökt. Detta eftersom föräldrarna inte upplevs vara engagerade. Det finns dock 
engagerade föräldrar som kontaktar ledarna för midnattsfotbollen och ber om tips och råd för 
hur de ska hantera sina ungdomar.  
 
Sejad uttrycker att han hade velat att banden hade varit starkare mellan midnattfotbollens 
verksamhet och föräldrarna. Han menar att föräldrarna måste visa mer intresse. Att ringa ett 
samtal och be om tips och råd är ett sätt att visa intresse, men han anser att föräldrarna också 
bör agera inte bara föra över ansvaret till någon annan, i detta fall ledarna för midnattsfotbollen. 
Vidare menar han att det är svårt med gruppen invandrarföräldrar då de anser att flickor inte 
ska spela fotboll. Därför bjuder han kontinuerligt in föräldrar till verksamheten för att de ska få 
en förståelse för vad midnattsfotbollen leder till, samt för att han ska kunna skapa en relation 
till föräldrarna genom socialisering.  
 

Grabbarna har inga tydliga gränser och får inga konsekvenser för det 
dem gör och det är också något som jag inom ungdomsorganisationen 
arbetat hårt med. Vi måste ha ett samarbete med skolorna om de inte 
klarar av skolan och inte gör bra ifrån sig där så ska de inte heller få 
spela fotboll… för tro mig, de blir inte ledsna över ett IG eller ett möte 
i skolan… men de lär bli ledsna om de inte får spela fotboll utan istället 
får prata med mig där jag berättar om min besvikelse med mera. Det 
får dem att även ändra sig i skolan för de vill ju inte göra mig besviken 
 

Sejad 
 
Citatet tyder på att respondenterna försöker skapa en ”god” pedagogisk miljö för att på så sätt 
motivera ungdomarna. Det är aspekter av lärandet eller miljön som ska ligga i fokus. Citatet 
ovan visar hur Sejad upplever att det finns signaler som kan ändra individers attityd till skolan. 
Besvikelse kan vara en form av signal. Majoriteten av ledare för midnattsfotbollen menar att de 
är involverade i deltagarnas skolgång. De vet vilka som klarar av respektive inte klarar av 
skolgången. Genom att uttrycka besvikelse och skicka ut signaler till deltagarna när det går 
dåligt i skolan så kan de också påverka deltagaren, i det här fallet eleven, till att prestera bättre 
i skolan. Ledarna kan också genom att sätta krav på att deltagarna måste sköta skolan för att få 
spela fotboll stötta deltagarna i skolarbetet. Precis som nämns i citatet så menar en del 
respondenter att deltagarna fokuserar mer på att få spela fotboll än att klara sig i skolan. Genom 
att bilda och uppfostra, individer för vad som är moraliskt och etiskt ”rätt” respektive ”fel” 
lotsas de ut på rätt väg (jfr Eriksson & Markström 2000, s. 49). Det är detta som ledarna för 
midnattsfotbollen försöker göra i relationen med hemmet, skolan och fritiden. Fritiden tar sitt 
ansvar och ser till så deltagarna deltar ifall skolan sköts och att hemmet är involverat. Det är på 
så sätt som ett flertal respondenter menar att de bedriver bildning vid midnattsfotbollen.  
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6.3 PEDAGOGISK PRAKTIK  
  
Samtliga respondenter menar att de på ett eller annat sätt bedriver en pedagogisk verksamhet. 
De menar att de genom det praktiska arbetet med midnattsfotbollen bedriver pedagogisk 
verksamhet. Pavlo beskriver att till stor del handlar den pedagogiska praktiken om att vara ett 
gott föredöme och att agera som en förebild i alla lägen. Men han menar också att den 
pedagogiska praktiken inte bara begränsar sig till hur de som ledare agerar. Han menar att själva 
spelandet av fotbollen kan vara en del av det hela. Genom att tydligt markera när någon spelar 
aggressivt eller när någon är elak på planen så signalerar ledarna också för deltagarna vad som 
är acceptabelt respektive icke acceptabelt. Samtliga ledare menar också att den pedagogiska 
praktiken framförallt sker före och efter matcherna. Det är framförallt före spelandet av 
fotbollen som deltagare aktivt söker sig till ledarna för att prata om olika privata saker. Det kan 
handlar om sexliv, partners, skolan eller andra saker. Det är genom samtalet ledarna menar att 
de framförallt bedriver pedagogisk verksamhet. Efter matcherna är det inte lika många deltagare 
som aktivt söker sig till ledarna, antagligen för att de är trötta och vill hem. Ledarna är de som 
söker upp deltagarna efter matchen för att samtala, om den deltagande vill. Majoriteten av 
respondenter beskriver att de under fotbollsmatcherna observerar och försöker identifiera vilka 
deltagare som visar på signaler som kan innebära att något inte står rätt till. Oftast framkommer 
de problem som deltagaren har och då kan ledaren genom interaktionen pedagogiskt motivera 
och stötta personen i hur den skulle kunna agera.  
 
Socialpedagogik har alltmer blivit ett redskap, ett verktyg, för hur motivation bör gå till. Det är 
genom interaktionen med andra som den här sortens socialpedagog väcker den drivkraft som 
finns hos varje individ. Utföraren av informell socialpedagogik och förändringsarbete tror 
nämligen att varje enskild individ har en drivkraft men att drivkraften emellanåt behöver väckas 
och detta görs genom motivation med fokus på att kommunicera och interagera med andra (jfr 
Eriksson & Markström 2000, s. 93). Det gäller att också hitta rätt tidpunkt och läge för att 
samtala kring saker som deltagarna eventuellt inte tycker är så bekvämt att prata om. Gorgis 
beskriver hur han brukar göra för att nå ut till ungdomarna:  
 

Det spelar ingen roll om jag sitter med en 6, 16 eller 66-åring så 
smälter jag in och passar in med dem… jag kan liksom hitta en tråd 
som gör att jag kan kommunicera med dem… och uppmärksamma 
dem… framförallt så kan jag se och höra vilket sätt de vill prata på och 
då gör jag det med så de känner sig trygga i att prata med mig… Jag 
brukar kallas för kameleont just för att jag smälter in så väl med vem 
jag än möter 

Gorgis 
 
Att Gorgis ofta blir kallad för kameleont är något som kan kopplas till socialpedagogik. Att han 
medvetet ändrar sätt att prata och formulera sig beroende på vem han talar med är ett sätt för 
honom att enklare skapa en relation till den han interagerar med. Detta tyder på att det är en 
form av social kompetens som Gorgis besitter och utnyttjar för att skapa relation till andra (jfr 
Eriksson & Markström 2000, ss. 144-145). Kompetensen att kunna anpassa sitt sätt att tala 
beroende på vem personen talar med kan ses som ett sätt att skapa relation till den man 
interagerar med. Respondenterna menar att det också kan leda till att den andra personen blir 
mer benägen till att ”öppna” upp sig och prata om frågor som kan vara känsliga att diskutera 
kring. Att diskutera kring tuffa frågor menar Gorgis att ingen gör om det inte finns en relation 
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mellan de två eller flera som diskuterar kring dessa frågor. Samtliga ledare för midnattfotbollen 
beskriver att steg 1 för att kunna motivera en deltagare är att skapa en relation till denne. Vidare 
hävdar de att steg 2 är att genom samtalet motivera, pusha, stötta och på så sätt bilda personen 
om hur denne bör gå tillväga. Det är även här som det förebyggande arbetet sker, menar de.  
 

6.3.1 MOTIVERANDE SAMTAL  
 
Paul och Changa menar att motiverande samtal framförallt utgår från att det finns en relation 
mellan deltagaren och ledaren. Finns ingen relation kan inte motiverande samtal äga rum. 
Samtliga respondenter menar att motiverande samtal är den den form av pedagogiskt praktiskt 
arbete som ledarna framförallt arbetar med under midnattsfotbollen. Gorgis beskriver att det 
finns en särskild gemenskap i midnattfotbollsgruppen. Han menar att ledarna ständigt arbetar 
med att skapa en gemenskap och integration på ett enkelt sätt, genom fotbollen. Alla som finns 
på plats är där av en anledning, alla är intresserade av fotboll. Genom det gemensamma intresset 
finns också verktyg som de kan använda sig av för att skapa samhörighet till varandra. 
Exempelvis genom att ledarna är de som delar in lagen. På så sätt får alla varje tillfälle olika 
lagkamrater och de lär känna nya personer. Det är på det sättet som Gorgis menar att de enklare 
blir en del av samhället. Gemenskap menar han är en nyckelfaktor för att enklare integreras i 
samhället och socialt inkluderas i gruppen. Det gäller att ständigt också puscha och stötta 
deltagarna genom motiverande samtal för att de ska ”orka att hålla lågan upp” menar Gorgis.  
 

Det är genom samtalet… genom att stötta och vara lyssnande som vi 
kan lyckas… vi tror verkligen inte på aggressivitet och på att vara fysisk 
mot grabbarna när något går snett… vi liksom… löser det mesta genom 
samtalet och vi försöker genom motiverande samtal att leda in 
ungdomarna på rätt väg… och ja… vi lyckas ju.  

Changa 
 
Både Paul och Changa menar att det inte heller går att komma som ny ledare för 
midnattfotbollen och tro att det går att skapa relationer till alla på en dag. I det området som 
studeras är det viktigt med respekt och tillit. Finns inte den ömsesidiga respekten och tilliten 
mellan ledare och deltagare finns inte heller någon relation. Då faller hela idén med motiverande 
samtal. Därför är det också viktigt att ”rätt” ledare arbetar inom midnattsfotbollen och när det 
väl kommer nya ledare är det viktigt att de är beredda på att kämpa för att bli inkluderade och 
accepterade bland gruppens deltagare. Paul menar att de personer som deltar i midnattsfotbollen 
ofta blir svikna av vuxna. Därav distansen till nya ledare. Därför tror han att respekt och tillit är 
två grundbultar för deltagarna för att de överhuvudtaget ska dyka upp i verksamheten. Han tror 
också att det kan vara en av anledningarna till varför antalet besökare ibland sjunker. Så fort det 
kommer en ny ledare in i gruppen minskar antalet äldre deltagare, men när ledaren blivit 
etablerad i gruppen återkommer de som fallit bort och inte deltagit under en period.  
 

För mig tog det lite tid att som ny ledare få komma in i gruppen… du 
vet… de behöver släppa på taggarna… och ja… det tar ju sin lilla tid… 
Jag var ju tvungen att lära känna alla, lära känna området och bli en 
del av området först, innan de kunde släppa på taggarna […]. Dem har 
en särskild inställning när det kommer en ny, ja alltså… de driver med 
en för de tror att du bara är där tillfälligt. Så fort de lägger märke till 
att du är på plats långsiktigt och att du ställer upp för deras skull då 
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blir det annorlunda. Så fort de känner tillit för dig så släpper de 
”guarden”. Liksom… det gick fort för min del då jag vann deras respekt 
fort. Jag har hjälpt och stöttat många men jag har  också tydligt visat 
att jag är bestämd och rättvis samt att det är jag som bestämmer.   

Sejad 
 
  
Båda citaten ovan kan tolkas som att det är viktigt att skapa relationer till deltagarna för att 
kunna bedriva verksamhet där motiverande samtal är en del (jfr Brettschneider 2001, ss. 4-6). 
Samtliga respondenter är lika fascinerade och positiva till metoden motiverande samtal som 
Changa är.  
 
Lärandet har flera implikationer för utbildning. Processen för lärande sker inte individuellt, allt 
lärande konstruerar vi tillsammans och beroende av andra precis som kunskap också 
konstrueras (jfr Bron & Lönnheden 2005, s. 43). Att samtliga respondenter menar att de genom 
interaktion når ut till ungdomarna allra bäst kan kopplas till symbolisk interaktionism då det 
framgår att det är i den sociala interaktionen som förutsättningar för lärande och kunskapande 
grundas.  

6.3.2 VISA ALTERNATIVA VÄGAR  
 
Gonzalo beskriver vikten av att alltid visa och förklara för deltagarna i midnattsfotbollen vilka 
alternativa vägar som finns. Han menar att oavsett om en deltagare följer ”rätt” väg i livet och 
det egentligen inte råder några särskilda problem så bör ledare för midnattsfotbollen ständigt 
påminna deltagarna om hur det skulle kunna vara. Gonzalo menar att med det 
tillvägagångssättet blir den deltagande observant på vilka val som denne gjort i sitt liv. Att det 
skulle kunna ha gått illa, samt hur vissa kan leda till stora konsekvenser. Gonzalo och några få 
respondenter till arbetar på det sättet. Majoriteten av de andra respondenterna arbetar istället på 
de sättet att de endast fokuserar på de deltagare som sticker ut. De som sticker ut på ett negativt 
sett, som de kan identifiera har några problem som behöver lösas och som deltagaren möjligtvis 
behöver hjälp med. Majoriteten av respondenterna menar att det inte finns tid att arbeta 
förebyggande även med de deltagare som allt går bra för och att de därför fokuserar på de andra 
deltagarna som sticker ut. Gonzalo och några få respondenter till menar istället att problem inte 
är statiska och att de inte alltid finns hos de som sticker ut. Problem kommer inträffa för eller 
senare hos alla individer och det är därför de försöker arbeta förebyggande genom att försöka 
normalisera begreppet ”problem” och prata öppet om problem med alla deltagare. På så sätt 
menar Gonzalo att åtminstone han får en annan miljö när han leder midnattsfotbollen. Alla 
pratar öppet om sina problem vilket leder till att deltagarna i slutänden hjälper varandra istället 
för att endast förlita sig på ledaren.  
 

Alltså… ja… vi liksom leder in barnen på rätt väg… vi försöker visa 
vilka alternativa vägar det finns… och vad som skulle hända om de 
hamnade på fel bana.  

Saban 
 
Citatet kan förstås genom att problem kan vara kulturellt betingade (jfr Bron & Lönnheden 
2005, s. 43). Individer lever utifrån olika kulturer, vilket i sig leder till att olika kulturer ger 
problem olika sorters betydelser. Ett problem som vi i Sverige ser som ett tydligt problem 
kanske inte alls är ett problem i ett annat land. Exempelvis finns det länder där tiggeri är ett 
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utbrett fenomen som funnits under många årtionden i landet. Därmed har tiggeriet normaliserats 
och kulturen blivit den att det inte är ett problem. Därmed inte sagt att fattigdom inte är ett 
problem. Det är därför som Gonzalo och ett fåtal respondenter till menar att det är viktigt att 
inte bara belysa alternativa vägar för de deltagare som sticker ut, utan belysa det för alla. Saban 
och Gonzalo menar att alla individer någon gång i livet kommer stå inför ett vägval och fatta 
”fel” beslut som kan komma att leda till vissa problem. Detta kan ses som ett problem som kan 
återspeglas och belysas i ett större sammanhang. Alla står inför vägval någon gång i livet, bland 
annat inom utbildningsväsendet. Att det då finns coacher eller andra individer som kan hjälpa, 
framförallt barn och ungdomar att välja ”rätt” val är något som vi anser är ett bra 
tillvägagångssätt för att få ut individer på ”rätt” väg. Om midnattsfotbollen är svaret och 
lösningen på det problemet är dock något vi inte kan påvisa, respondenterna menar dock att så 
är fallet.  

6.4 MÅLBILDER  
 
Majoriteten av respondenterna påstår att midnattfotbollens huvudsakliga syfte är att tillgodose 
barnen och ungdomarna en meningsfull sysselsättning. Sejad beskriver svårigheterna med att 
endast bedriva midnattsfotboll lördagkvällar och nätter. Det leder till att verksamheten inte är 
tillgänglig för alla. Han menar att han tillsammans med andra ledare gör sitt yttersta för att 
marknadsföra och sprida det positiva med midnattsfotbollen. Han beskriver också hur den 
uppsökande verksamheten bedrivs för att locka allt fler till midnattsfotbollen, det sker främst 
genom besök på skolor och andra mötesplatser där barn och ungdomar möts. Sejad menar att 
varje gång han åkt runt i området för att samtala med ungdomar och undersöka vad det är de 
gör när de möts utanför exempelvis gallerian. Han beskriver ungdomarnas frustration över att 
de inte har något att göra. Han menar att det ofta leder till att ungdomarna hamnar utanför 
gallerian och är sysslolösa, vilket i sin tur tenderar att leda till kriminella handlingar.  

 
Huvudsakligen är det att skapa förutsättningar… Skapa en 
sysselsättning. Idag om du är rastlös så gör du något dumt för att du 
inte har något annat att göra. Du har ju inte heller fått stöd eller hjälp 
för att veta vad som är rätt och vad som är fel.  

Gorgis 
 
Att stå och ”hänga” blir efter ett tag ganska tråkigt och ungdomarna gör nästan vad som helst 
för att bryta tristessen. Detta kan ses som att det i brist på förebilder och sysselsättning är vanligt 
för en ungdom i vårt studerade område att hamna i dåligt umgänge med negativa influenser (jfr 
Coalter 2012, s. 601).  
 

Midnattsfotbollen är ju i sig en utmaning. Vi är ju ganska hårda inom 
vissa ramar. Det är ju vi som delar upp alla lag. Du kan inte komma hit 
med dina polare och tro att ni kommer hamna i samma lag. De blir 
uppdelade i lag av oss och de blandas. Detta för integrationens skull. 
Har vi något lag som vunnit två till tre matcher på raken, då hoppar 
alla våra ledare in i ett annat lag och sänker de laget en gång för alla. 
Få ner dem på jorden. Detta så att de inte går runt och tror att de är 
några översittare. Utan vi tar ner dem på jorden. När de är hos oss är 
alla lika och får lika förutsättningar.  

Gorgis 
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Gorgis berättelse beskriver hur ledarna för midnattsfotbollen går in och markerar samt slår ut 
ett lag om det blir för överlägset. Ungdomarna tillåts inte skapa grupper som exkluderar andra. 
Enligt Gorgis är inte syftet med midnattsfotbollen att ta fram duktiga elitfotbollsspelare. 
Målbilden är istället att skapa en meningsfull sysselsättning där alla är inkluderade och 
välkomna. I midnattsfotbollen är alla lika och får lika förutsättningar, på så sätt bidrar ledarna 
till integration.  
 
Gorgis ovanstående citat kan ses som att fotboll och idrott ibland används för att särskilja 
ungdomar från varandra och dela upp dem i olika sociala grupper (Elling & Knoppers 2005, s. 
266). En sådan grupp skulle kunna vara de ”duktiga” fotbollsspelarna, men den uppdelningen 
sätter ledarna stopp för. Det i sig kan ses som att ledarna arbetar för att förhindra att negativa 
grupperingar bildas hos ungdomarna och främjar istället social inkludering hos deltagarna då 
alla tillhör samma grupp (jfr Trost & Levin 2004, ss. 86-87).  

6.4.1 GODA SAMHÄLLSMEDBORGARE 
 
Saban berättar i sin intervju om resultaten som han ser med midnattsfotbollen och säger att den 
som deltar också får en bättre framtid. Deltagandet leder till att det blir bra personer i samhället. 
Saban hävdar att de, genom vägledning från ledarna, får förutsättningar till att lyckats med 
skolan, vilket i sin tur leder till att de kommer att lyckas med skola, de kommer att få ett jobb 
och slutligen så kommer de inte att hamna i den ”svarta världen” med det kriminella som grund. 
Vidare beskriver han att midnattsfotbollen påverkar hela området och indirekt hela samhället. 
Saban utvecklar resonemanget och påstår att midnattsfotbollen gör samhället en stor tjänst, en 
”megatjänst” genom att ge förutsättningar och verktyg för de yngre deltagarna så de inte blir en 
av dem som ”hänger” utanför gallerian. Avslutningsvis menar Saban att deltagarna blir personer 
med bra förutsättningar till att lyckas inom vad som helst. Sejad beskriver att det är många som 
letts in från midnattsfotbollen till föreningslivet och där har deltagarna fått perspektiv på hur 
det svenska samhället fungerar och i längden blir de goda samhällsmedborgare. Samtliga 
respondenter menar att ett av midnattfotbollens främsta målsättningar är att skapa goda 
samhällsmedborgare och därmed rusta deltagarna redan nu för framtiden.  
 

De får lära sig hur man blir en bra samhällsmedborgare. De är inte 
längre busiga grabbar som ses som ”outsiders” och som krossar rutor 
med mera. De gör något meningsfullt och kan ta ut sin vrede och 
aggression genom fotbollen. Det är därför jag verkligen tycker att 
fotbollen är ett bra redskap.  

Sejad 
 
Sejads citat visar på hur han upplever att en del av ungdomarna bär på vrede och aggression 
som de kanaliserar genom midnattfotbollens verksamhet. Ett fåtal av respondenterna beskriver 
varför de tror att ungdomarna har en vrede och aggression som de vill få utlopp för genom 
midnattsfotbollen. Några respondenter beskriver området som studien genomförs i som ett 
stigmatiserat område med hög segregation och ”utanförskap”. Vidare menar de att detta kan 
vara anledningen till varför en liten den av ungdomarna känner vrede och aggression mot 
samhället i stort. Detta kan ses som att ”utanförskapet” beror delvis på att ungdomarna stämplats 
på olika sätt och definierats som avvikande gentemot samhället (jfr Lindqvist & Nygren 2006, 
ss. 104-105). 
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Gonzalo menar att han gärna skulle vilja nå ut till fler barn och ungdomar. Idag kan han inte det 
eftersom det saknas både resurser och tid för att kunna bedriva midnattsfotboll i andra 
stadsdelar. Han hävdar att de bedriver en samhällstjänst och att de därför också borde få 
finansiellt stöd från kommunen för att kunna bedriva projektet på fler ställen i kommunen. 
Vidare betonar Gonzalo att ledarna för midnattsfotbollen gör en insats för kommunen, men att 
insatsen hade varit större och mer värdefull om verksamheten spred sig och kunde bilda fler 
goda samhällsmedborgare.  

6.4.2 MINSKAD ORO OCH KRIMINALITET 
 
Gorgis förklarar att det inte bara är midnattfotbollens ledare som ser verksamheten som 
gynnsam. Han menar att en chef från ett stort försäkringsbolag ringde till honom och undrade 
varför de inte startade midnattsfotboll i ett annat område i den kommun som studien är 
genomförd i.  
 

Det ringde en chef från ett stort försäkringsbolag och undrade varför 
vi inte startade midnattsfotboll i det andra området. Jag tänkte vad fan 
är det han undrar över nu… Men han var allvarlig. Då berättade han 
att det brann fler än 10 bilar i det området han ville att vi skulle starta 
vår verksamhet i. Majoriteten av bilarna var försäkrade hos dem. Nämn 
din siffra sa han. Det finns ingen siffra som är högre än den som vi 
behöver lägga för att täcka skadekostnaderna, menade chefen.  

Gorgis 
 
Citatet ovan kan ses som att det finns många parter som vill att projektet midnattsfotboll ska 
fungera, eftersom alla involverade parter har någon form av ”vinning” av projektets framgång. 
Efter att Gorgis pratat med chefen förde försäkringsbolaget över en summa pengar för att 
midnattsfotbollen skulle kunna starta i det andra området. Verksamheten startade och 
genomfördes under fyra veckor. Under dessa fyra veckor minskade antalet bilbränder enligt 
Gorgis och verksamheten var mycket välbesökt. Gorgis menar dock att efter att lugnet spridit 
sig i området så drogs verksamhetspengarna tillbaka och de kunde inte längre genomföra 
verksamheten i det andra området. Citatet kan också ses som att finansiellt stöd endast 
tillkommer när det är turbulent i en stadsdel och att projektbaserade sociala initiativ riskerar att 
bli kortvariga (jfr Herz 2016, ss. 365-366). Flera av respondenterna uttrycker sin oro för att 
projekten just är kortvariga, de menar att långsiktighet är en förutsättning för projekt liknande 
midnattsfotboll.  
 
Gorgis beskriver hur respekten och tilliten till räddningstjänsten och polisen ökat sedan starten 
av midnattsfotbollen. När ledarna för verksamheten bjöd in blåljuspersonal till att delta vid en 
fotbollsturnering så var ett stort antal brandmän och polismän på besök för att delta. Detta gjorde 
att ungdomarna kunde samtala och lära känna de lokala brandmännen och poliserna. De skapade 
relationer till varandra genom interaktionen.  
 

4,6 miljoner kronor i samhällsekonomiska besparingar per år för 
kommunen leder midnattsfotbollen i området till […]. Vi har gjort en 
kalkyl, som bygger på polisens antagna kostnader för X brott.  

Gorgis 
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Vidare menar Gorgis att kalkylen som bygger på polisens antagna kostnader för ”X brott” 
jämförts med vilka brott som minskat under just den tidpunkten och dagen som verksamheten 
ägt rum. Siffrorna baseras på jämförelser mellan åren 2014-2016.  
 
Enligt majoriteten av respondenterna leder midnattsfotbollen till både stora besparingar för 
kommunen, minskad kriminalitet och ökad trygghet i området. De menar att problemen som 
funnits i området, det vill säga framförallt sysslolösa ungdomar, lösts till viss del genom att 
bedriva en meningsfull sysselsättning för ungdomarna.  Respondenterna menar att de 
identifierade bakomliggande faktorer till de reella problem som funnits och delvis fortfarande 
finns i området och därefter beslutat för vilka insatser som behöver göras för att få bukt på 
problemen. Det är svårt att hitta och formulera lösningar på problemens bakomliggande 
faktorer, men de är de bakomliggande faktorerna som är det grundläggande tillvägagångssättet 
för att kunna ta tag i och lösa problem (jfr Börjesson & Börjesson 2015, s. 95). 
 
Detta kan ses som att flera av respondenterna delar uppfattningen att midnattsfotboll bidrar till 
att minska brottsligheten i området. Det stämmer också väl överens med tidigare forskning som 
visat att sysslolöshet kan leda till kriminalitet (jfr Lozic 2016, s. 57). Symbolisk interaktionism 
och socialpedagogik har båda olika förklaringsmodeller som kan understödja resonemanget om 
att sportbaserade sociala interventioner, framförallt med fotboll som interventionsmetod, kan 
minska kriminaliteten i ett utsatt område. Huruvida midnattsfotbollen faktiskt leder till minskad 
kriminalitet under tiden den genomförs kan vi inte uttala oss om då det ligger långt utanför vår 
forskningsfråga. För att besvara den frågan behövs en helt annan studie. 
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7. DISKUSSION 
 
I det här kapitlet kommer vi att föra en avslutande diskussion kring studien överlag och hur dess 
frågeställningar blir besvarade. Vi kommer att redogöra för våra fynd och hur vår studie har 
undersökt vår forskningsfråga. Vi kommer också att relatera vår studie till tidigare forskning 
och beskriva dess kunskapsbidrag till praktiken. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt 
forskning som vi tycker är högaktuellt för ämnet.  
 
Vi har efter studiens avslut kunnat, genom de utsagor som respondenterna uppgett om 
midnattsfotbollen, kunnat sortera, urskilja och analysera hur ledarna beskrivit projektet 
midnattsfotboll. Vi anser att vi har fått vår forskningsfråga undersökt.  
 
Frivilligt områdesbaserat socialt arbete, där idrott har varit ett medel, är ett fenomen som fått 
stor spridning runt om i världen. Därför är det också viktigt att mer forskning bedrivs i Sverige 
så att fenomenet kan bli tillräckligt beforskat. Idrott används som social intervention då det har 
beskrivits som verksamt för social förändring (Elling & Knoppers 2005, s. 266).  
 
Den nackdel som vi fann i projektet var att verksamheten midnattsfotboll bedrivs i projektform. 
Respondenterna talade om behovet av långsiktighet och relationsskapande verksamhet och att 
dessa två begrepp var de som gav verksamheten stabilitet. Vi ser olika problem med att 
verksamheten bedrivs i projektform i och med att det inte blir någon kontinuitet i verksamheten. 
Däremot förstår vi att liknande verksamheter ofta finansieras genom projektpengar.  
 

7.1 FYND 
 
Här presenteras de fyra fynd vi gjort i vår studie: 
 

• LIVSKOMPETENS 
 
Det empiriska materialet visar att en viktig kompetens hos ledarna för midnattsfotbollen 
är livskompetens, vilket innebär en rik erfarenhet och en förmåga att kunna bemöta 
människor med värdighet och respekt. Vidare visar materialet att ledarna saknar formell 
utbildning för sin ledarroll. Det är, enligt respondenternas utsagor, till stor del personlig 
lämplighet som styr vem som får förtroendet att bli ledare.  
 

• HEM-SKOLA-FRITID 
 

Det empiriska materialet visar att de tre olika instanserna; hem, skola och fritid, enligt 
respondenternas utsagor, har ett samband med varandra. Respondenterna hävdar att om 
en av dem fallerar i sin omsorg om ungdomen tenderar det att inverka på de två andra. 
Vidare visar materialet, enligt respondenternas utsagor, att alla tre har en stor inverkan 
på barnen och ungdomarnas framtid. 
 

• BILDNING AV GODA SAMHÄLLSMEDBORGARE 
 
Respondenternas utsagor pekar på att projektet midnattsfotboll utbildar och bildar 
deltagarna i mycket mer än bara fotboll. Det empiriska materialet visar på att 
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erfarenheterna från verksamheten som ungdomarna deltar i ger dem både förebilder och 
drivkraft. Vidare hävdar respondenterna att deltagarna i viss mån bildas till att bli goda 
samhällsmedborgare. Huruvida deltagarna faktiskt fostras till goda samhällsmedborgare 
och i vilken grad detta sker är inget vi kan besvara eller uttala oss om i denna studie.  

 
• MINSKAD KRIMINALITET 

 
Enligt respondenternas utsagor leder projektet midnattsfotboll till viss del till en 
minskning av kriminaliteten i området där studien genomfördes under perioden då 
projektet genomförs. Vidare understryker respondenternas berättelser att tryggheten i 
området ökar under samma period. Huruvida kriminaliteten faktiskt minskar och i 
vilken grad detta sker är inget vi kan besvara eller uttala oss om i denna studie. 
 

7.2 SVAR PÅ FRÅGOR 
 
Här redogör vi för hur våra frågeställningar blivit undersökta i studien:  
 

• Hur beskriver ledarna sina kompetenser och (sin lämplighet och kvalifikation) 
som ledare samt relationen till ungdomarna? 
 

De flesta av respondenterna har gett liknande svar på vilka kompetenser de besitter för att vara 
ledare. Vi har kunnat konstatera att respondenternas utsagor tyder på att ledarna inte har någon 
formell utbildning i att vara ledare för midnattsfotbollen, däremot hävdar samtliga att de har en 
livskompetens,  en kompetens som de besitter på grund av de erfarenheter de haft i sitt liv. 
Vidare har vi baserat på respondenternas utsagor kunnat konstatera att alla ledare för 
midnattsfotbollen spelar fotboll på elitnivå, vilket gör att kvalifikationen för att leda andra i 
fotboll får anses vara relativt hög. Dessutom har vi med utgångspunkt i respondenternas 
berättelser kunnat identifiera att majoriteten av de anser att deras lämplighet som ledare är att 
de själva spelar fotboll och att de brinner för att ge tillbaka och göra något för andra människor.  
 
Samtliga respondenter hävdar att de ses som förebilder av deltagarna i midnattsfotbollen. De 
menar att deltagarna ofta ber om tips och råd för hur de bör agera i vissa lägen samt vad de bör 
välja för väg när de behöver göra ett val. Enligt respondenternas berättelser är relationen mellan 
ungdomarna och ledarna informell. De flesta ledare är goda vänner till en del av deltagarna och 
de umgås privat, vilket respondenterna menar, gör att det är en lättsam stämning. Det är däremot 
tydligt enligt respondenternas utsagor att det är ledarna som bestämmer hur verksamheten ska 
se ut och det är de som avgör hur fotbollslagen ska se ut. Maktförhållandena är enligt 
respondenternas utsagor tydliga, men det påverkar däremot inte den goda stämning som råder i 
lokalen när ledaren eller ledarna är på plats. Majoriteten av respondenterna menar att de sällan 
hamnar i konflikt med deltagarna och att de respekterar varandra vilket också gör att relationen 
är okej mellan ledarna och deltagarna.  

 
• Hur beskriver ledarna att social förändring kan åstadkommas i praktiken och 

vilken förändring som är önskvärd? 
 

Ledarna beskriver att det i början handlade om att ge ungdomarna i området en meningsfull 
fritidssysselsättning mellan 20:00 och 24:00 på lördagskvällarna, men att den målsättningen 
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förändrades under tiden och blev något betydligt mer. Ambitionen ledarna säger sig idag ha är 
att fostra eller lära ungdomarna så de blir goda samhällsmedborgare. De beskriver i sina 
berättelser att detta uppnås genom att skapa relationer med ungdomarna, lära känna dem och 
att leda genom föredöme. Ungdomarna får i ledarna goda förebilder som visar dem vad som är 
rätt och fel i fotbollen, men också i livet. Samtidigt menar respondenterna att ungdomarna får 
nya vänner och blir inkluderade i fotbollsgemenskapen. Ledarna beskriver samstämmigt att de 
vill lära ungdomarna att fatta rätt beslut i livet, så de undviker kriminalitet, droger eller annat 
destruktivt beteende. Ledarna menar att deras målsättning med projektet är att minska 
kriminaliteten i området, öka tryggheten i området och skapa goda samhällsmedborgare av alla 
deltagare som besöker midnattsfotbollen. Vidare beskriver samtliga ledare att den sociala 
förändring som är önskvärd är att de goda samhällsmedborgare, som de bildar genom 
midnattsfotbollen, går framgångsrikt vidare i livet och skapar en trygg framtid antingen genom 
utbildning eller arbete.  

 
• Hur beskriver ledarna vilka problem som midnattsfotboll kan bidra till att vara en 

lösning på? 
 
Ledarna beskriver i sina utsagor hur midnattsfotbollen ger ungdomar en gemenskap och en 
tillhörighet, samtidigt som de får ha roligt under några timmar. I denna verksamhet, menar 
respondenterna i sina berättelser, att alla är välkomna och det inte finns några krav på tidigare 
fotbollskunskap. Respondenterna menar att alla är lika mycket värda och lika mycket välkomna 
att delta.  
 
Det främsta problem som ledarna beskriver att midnattsfotbollen kan bidra till att vara lösningen 
på är ”utanförskapet”. Ledarna beskriver att området där midnattsfotbollen organiseras är ett 
socio-ekonomiskt belastat område där många lever i utsatthet på grund av arbetslöshet samt 
låga inkomster. Vidare, menar ledarna, att den låga utbildningsnivån som råder i området också 
kan vara en bidragande faktor till båda nämnda utmaningar som nämns i meningen ovan.  
 
Respondenterna hävdar i sina utsagor att de problem som midnattsfotbollen kan bidra till att 
vara lösningen på är flera. Det kan röra sig om kriminalitet, sysslolöshet, utsatthet och 
”utanförskap”.   

7.3 I RELATION TILL TIDIGARE FORSKNING  
 
Sportbaserade sociala insatser som organiseras på frivillig basis och med midnattsfotboll som 
verksam intervention bedrivs i ganska många svenska städer vilket gör det viktigt att insatserna 
genomlyses genom forskning. I kapitlet tidigare forskning har vi redogjort för en del 
internationell forskning och den är enligt oss tillämpbar även på svenska förhållanden. 
Forskning pekar på att fotboll är den sport som har störst möjligheter att nå ut till många 
ungdomar (Toftegaard m.fl. 2010, s. 625). I ett utanförskapsområde är det ofta svårt att nå ut 
till ungdomarna och få dem engagerade, både på grund av ekonomiska förhållanden men också 
på grund av kulturella skillnader (Brettschneider 2001, ss. 6-7). Detta visar vikten av att ha 
lokala och igenkända ledare i midnattfotbollsverksamheten, för att de enklare kan nå ut till 
ungdomarna då de känner varandra. I och med att det är fotboll som lockar allra flest så är det 
också, rent organisatoriskt och taktiskt, effektivt att bedriva social interventioner med fotboll 
som verktyg i sådana områden. Våra resultat i studien pekar på att ledarna för midnattsfotbollen 
hävdar att ungdomar i socio-ekonomiskt belastade områden är i behov av en meningsfull 
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sysselsättning och en väg in i samhället. Midnattsfotbollen är i vissa fall, enligt våra 
respondenter, den enda arena där ungdomarna blir inkluderade. Tidigare forskning tyder på 
detsamma, det vill säga hur viktigt det är för någon i utanförskap att bli inkluderad i något 
sammanhang (Toftegaard m.fl. 2010, ss. 634-635). Tidigare forskning menar också att individer 
som blir inkluderade i meningsfulla sysselsättningar i hög grad tenderar till att hamna på ”rätt” 
väg (Newman m.fl. 2016, ss. 437-438; Luguetti m.fl. 2017, ss. 67-68). De fynd vi gjort i vår 
studie passar väl in med den tidigare forskning som vi presenterat i vårt arbete. I och med att 
det finns relativt lite svensk forskning om detta ämne så kan vår studie göra ett bidrag. Den 
visar också på behovet av ytterligare forskning inom området.  
 

7.4 KUNSKAPSBIDRAG TILL PRAKTIKEN  
 
Vår studie bidrar med tre olika kunskapsbidrag till praktiken: 
 

• Vår studie beskriver ett svenskt projekt med frivilligt områdesbaserat socialt arbete. 
 
För liknande sociala projekt med fotboll som interventionsmetod kan denna studie användas 
som en inspirationskälla för att starta upp liknande projekt eller för att utöka kunskapen om hur 
frivilligt områdesbaserat socialt arbete ter sig i en svensk kontext. Studien kan vara användbar 
i och med att det saknas tillräckligt mycket tidigare studier om hur svenskt frivilligt 
områdesbaserat socialt arbete uppstår samt exempel på hur de organiseras. Vår studie 
exemplifierar hur midnattsfotboll uppstår och organiseras i en större svensk kommun med 
utgångspunkt i respondenternas beskrivningar av verksamheten. 
 

• Vår studie visar att respondenterna är övertygade om att de tillvägagångssätt som de valt 
i projektet också är gynnsamma för både området och framförallt för de deltagande.  

 
Respondenterna hävdar att just denna form områdesbaserat socialt arbete, i just detta område 
både är populärt och har effekt på både området samt deltagarna. Den effekt respondenterna 
beskrivit att projektet leder till är bland annat att deltagarna bildas i hur de blir goda 
samhällsmedborgare. Vidare har projektet en av respondenterna påstådd reducerande effekt på 
kriminaliteten under de tider som midnattsfotbollen ägt rum. Två av respondenterna har visat 
intresset för att expandera verksamheten till andra områden i kommunen, men att finansieringen 
sätter stopp för detta.  
 

• Vår studie beskriver delvis hur projektet midnattsfotboll rekryterar unga ledare.  
 
Vi har beskrivit delar av på vilka sätt respondenterna anser att ansvariga för midnattsfotbollen 
rekryterar ledare. Ledarna är i ungefär samma ålder som deltagarna, antingen lika gamla eller 
något år äldre. Att tillsätta unga ledare som ska leda andra unga är ett fenomen som börjat sprida 
sig inom Sverige (Toftegaard m.fl. 2010, s. 634-635). Unga leder unga är ett begrepp som 
används för att beskriva fenomenet där unga blir rekryterade till ledaruppdrag, framförallt inom 
föreningsverksamhet. Vårt arbete belyser vilka kompetenser och egenskaper som 
respondenterna menar ligger till grund för valet av ledare vid rekrytering.   
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7.5 SLUTORD 
I detta avsnitt kommer vi mycket kort och fritt att beskriva våra egna tankar kring vad vi tror 
att projektet midnattsfotboll kan resultera i.   
 
Den empiri som framkommit i vår studie, tycker vi, tyder på att det frivilliga områdesbaserade 
sociala arbetet fyller en viktig funktion. I dagens Sverige blir det allt vanligare med 
utanförskapsområden i olika former och det finns få verksamma insatser som dels når ut till 
ungdomar i utsatta områden och som dels är effektiva och därmed uppnår goda resultat. 
Projektet midnattsfotboll är i vårt tycke ett exempel på en bra social intervention. Kommunens 
roll i liknande interventioner är mycket intressant att diskutera kring, då vi anser att endast 
kommunen kan bedriva sådana projekt långsiktigt. Vi tror att långsiktigheten i sig är viktig då 
projekt liknande midnattsfotbollen ofta utgår från relationsskapande verksamhet, relationer går 
inte att bygga upp genom kortsiktiga projekt. Det finns en ekonomisk verklighet att ta hänsyn 
till då kommunens ekonomiska ramar blir allt snävare. Vi tror att det faktiskt finns besparingar 
som kommunen kan göra genom att bedriva liknande projekt, men att kommunen själv är 
huvudman för verksamheten i sig. Det skulle innebära att projektet inte längre är ett projekt, 
utan istället blir en permanent verksamhet som kan finna ekonomisk stabilitet. Vi försöker i 
denna studie inte att generalisera, men vi tror att liknande studier på liknande insatser skulle 
kunna resultera i liknande fynd som vi gjort i vår studie. 
 

7.6 NYA FRÅGOR  
 
Vi anser att forskning är viktig i alla beslut som rör ett modernt samhälle. I det moderna 
samhället vill beslutsfattare kunna ha goda underlag för de beslut som fattas. Oftast behöver 
underlagen innefatta konsekvensanalyser och utredningar om hur olika beslut skulle kunna 
komma att påverka en kommuns ekonomi. De ekonomiska aspekterna har på senare tid blivit 
allt viktigare då en kommuns ekonomiska förhandlings- och reformutrymme tenderar att blir 
mer och mer begränsat (Denvall & Vedung 2008, s. 186). Vi skulle gärna se fortsatt forskning 
inom fältet områdesbaserat frivilligt socialt arbete, framförallt i svensk kontext då det är detta 
som vi anser saknas. Under arbetet med vår studie har flera frågor kommit att diskuteras oss två 
författare emellan. Vi skulle gärna se att någon i framtiden beforskar följande frågor:  
 

• Går det att visa att frivilligt områdesbaserat socialt arbete är en besparing ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv? 
 

• Borde kommunen vara huvudman för projekt liknande det vi studerat, det vill säga 
frivilligt områdesbaserat socialt arbete?  

 
• Är det rimligt att bedriva frivilligt områdesbaserat socialt arbete i projektform? Behövs 

det mer kontinuitet?  
 

• Går det att visa att kriminaliteten i ett område sjunker på grund av insatser likt den vi 
studerat? 

 
• Det vore spännande att genomföra en liknande studie och undersöka fenomenet ur 

deltagarnas perspektiv. Är det möjligt?  
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9. BILAGOR 
 

9.1 BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 
 
Ledarskap 
 
1. Hur länge har du varit ledare för midnattsfotbollen?  
2. Hur kommer det sig att du valde att engagera dig som ledare för midnattsfotbollen?  
3. Hur blev du ledare för midnattsfotbollen?   
4. Hur skulle du vilja beskriva din roll som ledare? 
5. Vad är det som gör dig till en bra ledare i den här verksamheten? Vad har du för 

egenskaper eller kompetenser?  
 
Relationer 
 
6. Skulle du vilja beskriva hur relationen mellan dig och ungdomarna ser ut? 
7. (Skulle du vilja beskriva vad en förebild är och innebär att vara?) 
8. (Finns det några inslag av fostran i er verksamhet? Vill du i så fall beskriva hur den 

går till?) 
9. (Vill du beskriva hur ditt arbete indirekt eller direkt påverkar de du möter?) 
 
Social inverkan 
 
10. Vad anser du att midnattsfotbollen leder till ifråga om social nytta?  
11. Vad är det för förändring som ni vill åstadkomma med midnattsfotbollen?  
12. På vilket sätt anser du att midnattsfotboll kan leda till i fråga om social inkludering? 
 
Avslutning 
 
13. Finns det någon fråga som du inte fått och vill vidareutveckla?  
14. Finns det något särskilt som du vill betona eller markera lite extra?  
15. Några övriga frågor till oss?  

  
 

 


