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Förord
Den här rapporten presenterar resultaten av studier inom forskningsprojektet 
”Idrott som en väg till social inkludering: styrning genom demokratisk 
fostran och organisatorisk samverkan”. Den här forskningen handlar om hur 
välfärdsarbete växer fram i dagens socialpolitiska sammanhang. Projektet har 
genererat ett antal forskningspublikationer genom vilka författaren till den 
här rapporten som är David Ekholm har utvecklat samarbeten med andra 
forskare verksamma vid olika avdelningar vid Linköpings universitet samt vid 
Umeå universitet. 

Mer konkret beskriver den här rapporten hur en verksamhet som kallas 
midnattsfotboll har etablerats i två olika städer. Detta har skett genom 
att olika samhällsaktörer och organisationer interagerar. Detta innebär 
samverkanskonstellationer med idrottsföreningar, välgörenhetsorganisationer 
och sociala entreprenörer samt med offentliga aktörer såsom kommun, polis 
och andra myndigheter. Rapportens jämförelser mellan de två städerna visar 
stora skillnader med avseende på hur verksamheterna har organiserats. Detta 
speglar de olika organisationernas förutsättningar, ekonomiska möjligheter 
och hur konstellationer av aktörer utformas. Genom rapporten förs även mer 
generella resonemang som tar upp frågor om vilka värden som kan uppstå 
genom aktiviteter som midnattsfotboll. Detta omfattar frågor om socialpolitik 
för integration och frågor om civilsamhällets självständighet och roll. 

Förutom författaren är det andra aktörer som har bidragit till att den 
här rapporten har kunnat färdigställas. Detta omfattar respondenter och 
aktiviteter som har kontaktats och besökts för forskningen inom projektet. 
Vi hoppas att resultatet från studien ska komma till nytta hos olika grupper 
av aktörer som är involverade i frågor som rapporten berör; både konkret vad 
gäller idrottsbaserade verksamheter för social inkludering såväl som för de 
mer generella frågorna om civilsamhället och socialpolitik. 

Brita Hermelin
Vetenskaplig ledare, Centrum för kommunstrategiska studier.
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Sammanfattning
Den här rapporten presenterar resultat av en studie som bedrivits inom 
forskningsprojektet ”Idrott som en väg till social inkludering: styrning genom 
demokratisk fostran och organisatorisk samverkan”. I rapporten redovisas 
specifikt hur den idrottsbaserade sociala verksamheten midnattsfotboll 
har etablerats i två olika städer (”Västerstad” och ”Österstad”) i samverkan 
mellan idrottsföreningar, en nationell stiftelse och kommunerna i dessa 
städer. Midnattsfotboll är ett slags fotbollsverksamhet med sociala ändamål 
för ungdomar i åldern 12 till cirka 25 år som bedrivs under lördagskvällar 
i socioekonomiskt utsatta områden. Verksamheterna har följts framförallt 
genom intervjuer med företrädare för verksamheterna och observationer på 
plats.

Syftet är att beskriva hur samverkan mellan olika aktörer både upplevs 
och går till i praktiken, identifiera olika förutsättningar för att kunna etablera 
verksamhet samt att bidra till reflektion kring vilken plats och betydelse en 
sådan verksamhet kan ha lokalt och politiskt. 

Rapporten vänder sig till läsare med intresse för kultur- och 
fritidsaktiviteter, såsom idrott, men särskilt till verksamma i beslutsfattande 
eller verksamhetsnära positioner i kommuner eller andra myndigheter, på 
idrottsförbund, i föreningar och i civilsamhället i allmänhet. Ambitionen 
med studien är att den kunskap som redovisas i rapporten ska kunna ligga till 
grund för både verksamhetsutveckling och diskussioner om kultur- och fritids- 
liksom socialpolitik och betydelsen av idrott inom dessa politikområden. 

Rapporten behandlar återkommande flera viktiga teman som har med 
gränser och gränsöverskridanden att göra. Det gäller dels (sektors-) gränser 
mellan civilsamhällets aktörer och offentliga aktörer, och dels (administrativa) 
gränser mellan vad som uppfattas som olika politikområden, såsom kultur- och 
fritidspolitik och socialpolitik. Därtill bidrar studien med nära beskrivningar 
av hur arbetet med att utveckla en social verksamhet i samverkan mellan olika 
aktörer med olika bakgrunder tar form i praktiken.

Bland de huvudsakliga resultat som rapporten bidrar med kan följande 
lyftas fram särskilt:

• Verksamheternas etablering har sett väldigt olika ut i de två städerna trots 
liknande upplägg och relation till stiftelsen. Verksamheten i Västerstad 
har haft svårt att etablera sig långsiktigt och på ett formaliserat sätt; 
verksamheten i Österstad har etablerats tydligare och har dessutom 
kunnat utvecklas och expandera lokalt.

• De båda verksamheterna har haft olika organisatoriska förutsättningar 
och ekonomiska möjligheter, vilket påverkat hur de utvecklats. Ekonomin 
är beroende av de organisatoriska förmågorna i verksamheterna. Mycket 
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av kontinuiteten och engagemanget i verksamheterna bygger på ledarna 
och för att kunna rekrytera dem behövs ekonomiska resurser.

• För att en verksamhet ska etableras lokalt är de specifika förutsättningarna 
både i städerna och i områdena där verksamheten bedrivs centrala. Det 
gäller dels ifråga om den befintliga föreningsverksamheten lokalt (som 
kan kanalisera verksamheter) och dels ifråga om möjligheter till stöd av 
politiska beslutsfattare och förvaltning på lokal nivå.

• För att en verksamhet ska kunna etableras lokalt är det viktigt att det inte 
bara finns en utarbetad plan för själva fotbollsaktiviteten (praktik) utan 
även för organisation, ledning och samverkan med andra involverade 
aktörer (program). När en utarbetad plan för verksamhetens program 
saknas lokalt blir enskilda företrädare och ledares individuella förmågor 
att navigera i relation till andra aktörers viljor och organisationer 
avgörande. Detta gäller särskilt ifråga om strategisk kommunikation och 
förmåga att anpassa målbilder. 

• I de fall som kommuner vill stödja verksamheter som midnattsfotboll är 
det viktigt att reflektera kring sådana verksamheters politiska betydelse 
och deras potential för att uppnå politiska mål. Det gäller bland annat 
den mer generella betydelsen av samverkan med civilsamhället som 
utförare av tjänster och service, men det berör också avvägningar 
mellan professionella färdigheter och personliga egenskaper i sociala 
insatser och verksamheter. Projekt av det här slaget väcker också frågor 
om hur civilsamhällets (förmodade) självständighet kan värnas vid 
samverkansrelationer samt huruvida jämlik tillgång till idrottsaktiviteter 
för unga behöver motiveras med just socialpolitiska ändamål. Inte minst 
gäller det här att ha en rimlig tilltro till den kraft som tillskrivs just 
idrott ifråga om att bidra till integration och allmän samhällsutveckling. 
Inkludering i idrott (som ett mål i sig självt) behöver värderas i relation 
till tilltron till idrott som ett sätt (som ett verktyg) att skapa inkludering 
i samhället.
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1. Inledning1, 2

Verksamheter med idrott som verktyg för sociala ändamål har blivit allt 
vanligare, något som kan ses i ljuset av hur allt tydligare och mer explicita 
politiska förväntningar på att idrott kan bidra till samhällsnytta ( jfr 
Norberg 2011; Fahlén & Stenling 2016). Genom att idrott som ofta förstås 
och administreras lokalt inom ramen för kultur- och fritidspolitik etableras 
i relation till socialpolitiska målbilder aktualiseras frågor om hur gränser 
mellan olika politikområden upprätthålls och överskrids. 

Den här rapporten handlar om idrottsbaserade sociala verksamheter 
i två svenska städer och vilken roll samverkan mellan involverade aktörer i 
verksamheterna har för möjligheter till långsiktig etablering. Verksamheterna 
som studeras här är ”midnattsfotboll” i ”Västerstad” och i ”Österstad”. 
Midnattsfotboll är en slags fotbollsverksamhet med sociala ändamål för 
ungdomar i åldern 12 till cirka 25 år som bedrivs under kvälls- och nattid 
(från klockan 20 till 24) i socioekonomiskt utsatta områden i dessa städer. 
Verksamheterna som den här rapporten handlar om organiseras av lokala 
idrottsföreningar i samverkan med en nationell stiftelse, lokala sponsorer 
och bidragsgivare samt i samverkan med kommunens politiska beslutsfattare 
och förvaltning. Den nationella stiftelsen står för verksamhetens upplägg 
och övergripande organisering. Stiftelsen bedriver liknande verksamheter 
på tjugo platser i Sverige. I den här rapporten riktas ljuset särskilt mot de 
samverkansrelationer som gäller mellan verksamheternas lokala ledningar, 
den stöttande stiftelsen och kommunens politiska företrädare och dess 
förvaltning.

Studien fokuserar på hur politik och förvaltning går till, hur social 
verksamhet utformas i samverkan eller på betydelsen av ungas deltagande i 
och tillgång till idrott. Rapporten sätter ljuset på de organisatoriska villkor 
som ramar in hur en verksamhet för integration och sociala ändamål med 
idrott som verktyg kan etableras i samverkan mellan olika aktörer i samhället. 
Det kommunstrategiska intresset för organisationsfrågor utgör framträdande 
perspektiv i rapporten.

1.1 Syfte 
Syftet med rapporten är att beskriva och diskutera samverkan för en 
verksamhet som midnattsfotboll. Detta omfattar att kartlägga hur 
samverkan går till i praktiken när det gäller att etablera en verksamhet som 

1 Denna studie och rapport hade inte varit möjlig utan deltagandet av respondenter och forskning-
spersoner. De som har ställt upp och bidragit med sin kunskap om verksamheterna förtjänar ett stort 
tack för detta. De förtjänar därtill uppskattning och erkännande för sitt ambitiösa arbete och stora 
samhällsengagemang.

2 Rapporten har lästs och kommenterats av kollegor på Centrum för kommunstrategiska studier. 
Särskilt tack riktas till Erik Eriksson, Kerstin Johansson, Brita Hermelin och Anna Valentinsson för 
synpunkter och kommentarer som bidragit till rapportens slutgiltiga form. Särskilt tack riktas också till 
Magnus Dahlstedt och Stefan Holmlid som på olika sätt varit delaktiga i att utveckla olika resonemang 
som kommer till uttryck i rapporten.
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midnattsfotboll och hur samverkan upplevs av de olika involverade aktörerna. 
Det innefattar även att identifiera olika förutsättningar och villkor (med 
avseende på hur samverkan går till) för att etablera en sådan verksamhet. 
Därtill syftar rapporten att bidra till reflektion kring vilken plats och betydelse 
en verksamhet som midnattsfotboll kan ha i den lokala kultur- och fritids- 
såväl som socialpolitiken.

En central ambition i rapporten är att ge utrymme åt olika aktörers egna 
beskrivningar av verksamheterna och hur samverkan går till och uppfattas. 
Genom att redovisa ett rikligt underlag av empiriska beskrivningar kan 
verksamheterna och samverkan utifrån olika positioner och perspektiv 
förstås på ett nyanserat sätt. I det avseendet är rapportens innehåll medvetet 
detaljrikt, för att möjliggöra för läsaren att se beskrivningar av organisatoriska 
villkor och förutsättningar från olika perspektiv. Beskrivningarna ger, utöver 
att vara föremål för tolkning, kunskap om verksamheterna och den samverkan 
som bedrivs för att göra dem möjliga.

1.2 Kunskapsbidrag
Rapporten beskriver verksamheten midnattsfotboll som idag är relativt 
obeforskad och som inte finns systematiskt beskriven. Den pekar också på hur 
verksamheten kan utvecklas och etableras. Rapporten visar hur samverkan 
mellan olika slags aktörer som bedriver sociala insatser går till i praktiken. 
Detta bidrar med perspektiv på hur kommuner kan förhålla sig till samverkan 
med icke-offentliga aktörer på det sociala verksamhetsområdet liksom inom 
kultur- och fritidsverksamhet. Därtill bidrar rapporten med perspektiv på 
hur civilsamhälleliga aktörer i en mycket konkret mening engagerar sig i 
socialpolitiskt förändringsarbete på lokal nivå. Ett viktigt kunskapsbidrag 
handlar därtill om att redovisa villkor för att utveckla och etablera verksamhet 
långsiktigt. I det avseendet ger rapporten även konkreta bidrag för utveckling 
av verksamheter som bedrivs i samverkan mellan ideella föreningar och 
offentliga aktörer såsom kommuner3.

3 Rapporten redovisar en del av projekten ”Idrott som en väg till social inkludering: styrning genom 
demokratisk fostran och organisatorisk samverkan”, ”Sport as an arena for social innovation: Analysing 
‘midnight football’ as a means of social inclusion” (Centrum för idrottsforskning) och ”Sport, youth and 
social innovation: On civil society as a means of promoting social inclusion in multi-ethnic suburbs” 
(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Inom ramen för dessa projekt behandlas en 
rad olika teman som inte ryms i denna rapport, men som rapporterats om i andra publikationer. Här 
kan särskilt lyftas fram frågor om flickors relativa frånvaro (Ekholm, Dahlstedt & Rönnbäck 2019); 
socialpedagogiska fostranspraktiker (Ekholm & Dahlstedt, 2019), sponsorer och välgörares betydelse 
för verksamheternas upplägg och organisering (Ekholm & Dahlstedt 2018b), nätverksrelationers 
betydelse för verksamheternas långsiktighet (Ekholm & Holmlid, kommande) och den övergripande 
socialpolitiska betydelsen av sådana interventioner som en del i den samtida socialpolitiska verktygs-
lådan i Sverige (Dahlstedt & Ekholm 2019). Det material som beskrivs och analyseras i rapporten har 
samlats in inom ramen för ovan nämnda projekt utformade tillsammans med Magnus Dahlstedt, ISV, 
och Stefan Holmlid, IDA, vid Linköpings universitet, samt även Cecilia Stenling och Josef Fahlén vid 
Umeå universitet.
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1.3 Disposition och läsanvisningar
I kapitel 1 beskrivs mer detaljerat studiens syfte, sammanhang och bakgrund. 
Här presenteras också det kunskapsbidrag som rapporten avser att bidra 
med. I kapitel 2 presenteras tidigare forskning som ytterligare fördjupar 
och kontextualiserar studiens relevans. Detta kapitel är av fördjupande 
karaktär för de läsare som har särskilda intressen gällande de olika teman 
som behandlas i rapporten. I kapitel 3 redogörs för studiens teoretiska och 
metodologiska utgångspunkter. Detta kapitel fördjupar just dessa aspekter 
och vänder sig särskilt till läsare med intresse för det vetenskapliga hantverket 
och resonemang om studiens fokus och tillförlitlighet.

I kapitel 4 inleds redovisningen av empiriska resultat. Här ges en översiktlig 
bild av de verksamheter som har studerats, vad de går ut på i praktiken. 
Kapitlet ligger till grund för de mer detaljerade empiriskt redovisande 
kapitel som följer. I kapitel 5 behandlas särskilt stiftelsens roll och betydelse 
för etableringen av midnattsfotboll lokalt. I kapitel 6 görs ett detaljerat 
nedslag i midnattsfotbollen i Västerstad och hur den etableras i samverkan 
mellan de olika involverade aktörerna. I kapitel 7 görs ett detaljerat nedslag 
i midnattsfotbollen i Österstad och hur den etableras i samverkan mellan de 
olika involverade aktörerna. Kapitel 4, 5, 6 och 7 vänder sig framförallt till 
läsare med intresse för de empiriska beskrivningar som ligger till grund för 
studiens huvudsakliga resultat. De fyra empiriska kapitlen svarar tillsammans 
mot studiens första syfte att beskriva hur samverkan mellan olika aktörer 
upplevs av de olika involverade aktörerna och dels att beskriva hur samverkan 
går till i praktiken när det gäller att etablera midnattsfotboll lokalt.

I kapitel 8 presenteras sammanfattningsvis studiens huvudsakliga 
resultat. Detta görs särskilt genom att se verksamheterna i de båda städerna 
i ljuset av varandra. Därmed presenteras en rad villkor som framstår som 
särskilt betydelsefulla för att möjliggöra långsiktig etablering av verksamheter 
som midnattsfotboll lokalt. Kapitlet svarar mot studiens andra syfte att 
identifiera olika förutsättningar och villkor med fokus på samverkan, som är 
betydelsefulla för att kunna etablera en verksamhet som midnattsfotboll lokalt. 
I kapitel 9 återknyter rapporten till de sociala och politiska sammanhang 
som introducerats i rapportens första två kapitel. Här diskuteras olika sätt 
att se på midnattsfotboll som kultur- och fritidspolitisk liksom socialpolitisk 
verksamhet. Kapitlet har en reflekterande ambition att väcka frågor av politisk 
– och moralisk – karaktär, som svar på studiens tredje syfte, att bidra till 
reflektion kring vilken plats och betydelse en verksamhet som midnattsfotboll 
kan ha utifrån en bredare samhällsvetenskaplig förståelse.

Som avslutning av varje kapitel (det gäller kapitel 2-9) finns en kortare 
sammanfattning av kapitlets innehåll. 
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2. Tidigare forskning
I det här kapitlet beskrivs tidigare forskning på områden som är relevanta 
för studien. Det handlar om segregation och social exkludering i den svenska 
stadsmiljön, något som ligger till grund för en rad olika insatser som tar sikte 
på områden i stadsmiljöernas utkanter som präglas av social och ekonomisk 
utsatthet. Kapitlet tar vidare upp forskning om vilken roll civilsamhället 
har, har haft och tillskrivs i den lokala politiken för att vara med att möta 
de utmaningar som inte minst påkallas av segregation. Vidare behandlas 
forskning om några huvuddrag ifråga om lokal idrottspolitik, kultur- och 
fritidspolitik samt socialpolitik, vilka samtliga kan beskrivas som områden på 
vilka frågor om segregationens utmaningar och civilsamhällets engagemang 
administreras. Avslutningsvis behandlas forskning om den roll för att möta 
segregation och sociala problem som tillskrivits just idrott som verksamhet 
och verktyg för sociala ändamål.

Midnattsfotboll kan beskrivas som ett exempel på en praktik med idrott som 
verktyg, med mål att lösa eller hantera sociala problem (Ekholm 2016, 2018b). 
Det skiljer sig från traditionell föreningsidrott dels genom att samhällsnyttiga 
ändamål är verksamheternas själva premiss mer än en potentiell effekt 
(Ekholm 2013), och dels genom att sådana verksamheter och praktiker 
inte nödvändigtvis inordnar sig i tävlingsidrottens organisationsformer 
genom föreningar och förbund (Stenling 2015). Inom den internationella 
forskningslitteraturen kallas sådana verksamheter ofta ”sports-based 
(social) interventions” (ex Haudenhuyse, Theebom & Coalter 2012), vilket 
kan översättas till svenska som idrottsbaserade sociala interventioner 
eller verksamheter. De utformas ofta i samverkan med civilsamhällets 
organisationer och utvecklas särskilt ofta som svar på vad som uppfattas som 
sociala problem till följd av segregation och exkludering.

2.1 Segregation och social exkludering i den svenska stadsmiljön
De senast åren har segregation, ofta kopplat till situationen i svenska 
stadsmiljöer, återkommande varit ett centralt tema i den politiska debatten 
(Dahlstedt 2005; Dahlstedt & Eliassi 2018; Schierup, Ålund & Kings 2014; 
Stigendal 2016; Tedros 2008). 

Talet om förort och utanförskap
Särskild uppmärksamhet har riktats mot konflikter i de större städernas 
förortsområden och där har inte minst unga i dessa områden hamnat i fokus 
för mediala och politiska problembeskrivningar (Dahlstedt & Eliassi 2018; 
Stigendal 2016). I politiska sammanhang har särskilt talet om ”utanförskap” 
och ”utanförskapsområden” blivit uttryck för en tilltagande och upplevd 
segregationsproblematik (Bengtsson 2012; Davidsson 2010; Dahlstedt 
& Ekholm 2018; Dahlstedt & Elisassi 2018). Mot denna bakgrund har 
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förorten eller områden i stadens upplevda periferi – ”orten” (Sernhede 2018; 
Tahvilzadeh, Dahlstedt & Kings 2018) – kommit att bli en plats för sociala 
interventioner (Dahlstedt & Ekholm 2018; Dahlstedt & Eliassi 2018) och 
särskilt har dessa insatser kommit att inriktas mot vad som kallas inkludering 
eller integration.

Den sociala exkluderingens dimensioner 
Det politiska talet om segregation och utanförskap har refererat till en 
samhällsutveckling präglad av en tilltagande social och ekonomisk ojämlikhet. 
Ojämlikheten har tagit sig både rumsliga och etniska eller kulturella uttryck. 
I vissa stadsdelar ökar invånare i ekonomisk och social utsatthet och dessa 
områden kan beskrivas som särskilt resurssvaga. Denna segregation har 
blivit alltmer synonym med etnisk segregation då dessa områden har en hög 
andel boende med utländsk bakgrund (Andersson 2013; Dahlstedt & Ekholm 
2018). Segregation och ojämlikhet måste förstås som samlade effekter av 
olika processer som har med arbetsliv och ekonomi, utbildning och skola, 
deltagande i politik och civilsamhälle, samt bostadspolitik och stadsplanering 
att göra (Dahlstedt & Ekholm 2018; Ekholm 2018c). Ekonomisk resursbrist 
är centralt för att förstå den sociala ojämlikhetens dynamik (Socialstyrelsen 
2010). Ojämlikheten gör sig gällande inom såväl utbildning, arbetsliv och 
politik (Dahlstedt & Ekholm 2018). Dessutom skiljer sig möjligheterna till 
deltagande i organiserad föreningsidrott åt mellan olika delar av städer, där 
deltagandet är lägre i utsatta områden (Blomdahl m.fl 2014; Norberg 2018).

2.2 Civilsamhället i den lokala och kommunala socialpolitiken
I detta socialpolitiska landskap har inte minst civilsamhälleliga aktörer i 
lokalsamhället uppmärksammats som särskilt betydelsefulla ifråga om att 
möta de utmaningar som följt av segregation och ojämlikhet (Dahlstedt 2000; 
Ekholm 2016; Herz 2016).

Civilsamhällets skiftande roller 
Samverkan mellan offentliga, privata och civilsamhälleliga aktörer har i dessa 
sammanhang tornat upp som en central socialpolitisk strategi (Davén & 
Sundell 1998; Hertting 2003; Dahlstedt & Hertzberg 2011). Historiskt har 
ofta civilsamhälleliga aktörer uppmärksammats för sin förmåga att ge röst åt 
utsatta grupper och deras krav på rättigheter och social rättvisa. Idag betonas 
alltmer sådana aktörers möjlighet att bidra till att tillhandahålla och utföra 
social service ( jfr Ekholm & Öhlund 2018; Johansson, Nordfeldt & Johansson 
2015; Lundström & Wijkström 1995, 2012; Wijkström & Lundström 2002). 
Det kan handla om att civilsamhälleliga aktörer är bidragsmottagare för att 
bedriva verksamhet i enlighet med politiska beslutade förutsättningar och 
målformuleringar, om att civilsamhälleliga aktörer ingår mer formaliserade 
partnerskap (exempelvis idéburet-offentligt partnerskap, IOP) med offentliga 



15

aktörer eller om att civilsamhälleliga aktörer erbjuder utförande av service 
som upphandlas av offentliga beställare i konkurrens, bland annat inom 
socialt arbete med ungdomar i utsatta situationer (Öhlund 2016).

Civilsamhället gör saker som kommuner är intresserade av 
Kommunsektorns stöd till civilsamhället är omfattande, något som gäller 
särskilt på fritidsområdet (SOU 2016: 13). Detta innefattar olik slags stöd, 
bidrag och ersättningar till idrottsföreningar (SOU 2008: 59). Relationer 
baserade på tilldelning av ekonomiska bidrag eller subventioner för frivillig 
verksamhet – exempelvis idrottsverksamhet – har på senare år alltmer tagit 
formen av ersättning för att föreningar utför någon verksamhet för vilken 
kommunen bedömer sig ha ett intresse (SOU 2016: 13; Wijkström & Lundström 
2012). Inte minst har detta varit fallet genom offentlig finansiering av olika 
slags sociala projekt som bedrivs av civilsamhälleliga aktörer, med fokus på 
exempelvis integration (Herz 2016). I statens offentliga utredning, Palett för 
ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016: 13), poängteras hur kommunsektorn 
alltmer anstränger sig för att utveckla och etablera strategiska och långsiktiga 
samverkansrelationer med civilsamhällets aktörer, med en underliggande 
insikt om hur civilsamhället antas kunna komplettera kommunsektorn ifråga 
om att möta olika utmaningar i samhället. 

Företrädare för civilsamhället, inte minst genom idrottsföreningar, 
etablerar kontakter med särskilt kommuners beslutsfattare och förvaltning, 
för att ge röst åt sina intressen eller för att påverka beslut. Företrädare för 
idrottsföreningar upplever viss framgång i sådana kontakter och upplevelsen 
av framgång i kontakter med beslutsfattare påverkades av hur ofta och 
återkommande de skedde. Här kan noteras också att föreningarnas storlek 
och medlemsantal inte verkar påverka hur kontakter med lokala beslutsfattare 
sker eller om de upplevs som framgångsrika (Wallman Lundåsen 2014).

Idrott och föreningar som en del av civilsamhället
Som ett exempel på civilsamhällelig organisering genom frivillighet och 
föreningslivsengagemang har de senaste åren alltmer uppmärksamhet 
riktats mot just idrotten som en mötesplats och arena för att möta allehanda 
utmaningar och sociala problem (Ekholm 2016). Idrottens potential att bidra 
till samhällsnytta har starkt betonats i den integrationspolitiska debatten 
(Fundberg 2017), inte minst genom särskilt ökade offentliga anslag från 
Regeringen (Regeringen 2015, 2016). Därtill har idrottsrörelsen själv, med 
förbund och föreningar, lyft fram idrottens olika verksamheter med fokus på 
dess framskrivna potential att bidra till inkludering och integration (Eriksson, 
B. 2018). En viktig del med avseende på hur idrotten framställs som en arena 
för integration och inkludering gäller hur idrottsföreningar i områden som 
präglas av segregationsproblematik ofta engageras i projekt med sociala 
ambitioner. Denna situation kan ses i relation till föreningar i andra områden 
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vilka inte omfattas av sådana förväntningar på samma sätt (MUCF 2016). Bland 
annat har föreningar med ekonomiska stöd från regeringen, administrerade 
genom Riksidrottsförbundet, utvecklat idrottsverksamheter för att inkludera 
nyanlända i idrottsaktiviteter. Här finns olika svårigheter för att involvera 
nyanlända ungdomar, men även möjligheter för idrottsföreningar att utveckla 
sina verksamheter på mer inkluderande sätt (Carlman och Vikström 2018).

2.3 Lokal idrottspolitik, kultur- och fritidspolitik och socialpolitik
På olika sätt, lokalt och nationellt, kommer idrottspolitik och socialpolitik 
i kontakt med varandra (Ekholm 2016). Inte minst är detta aktuellt där 
kommuners politikområden för kultur- och fritidspolitik omfattas av 
ambitioner och formella mål om social nytta i bredare mening.

Uttryckliga förväntningar på social nytta 
När det gäller den statliga idrottspolitiken har det beskrivits som att ett implicit 
kontrakt, med outtalade förhoppningar om att offentligt stöd till idrott ger 
tillbaka sociala värden, börjat bli mer explicit, med uttalade villkor och krav på 
uppföljning gällande dessa värden (Norberg 2011). Mot denna bakgrund har 
nya sätt att bedriva idrott på vuxit fram som tydligare använder idrotten som 
ett medel för att uppnå olika sociala ändamål (Ekholm 2016; Stenling 2015). 
I samband med förväntningarna på att idrotten ska utgöra ett socialpolitiskt 
eller socialpedagogiskt verktyg kan sådant som tidigare associerats till 
idrotts- eller fritidspolitik förstås utifrån en socialpolitisk tolkningsram. 
Detta riktar uppmärksamhet mot relationerna mellan olika organisationer 
som arbetar med att erbjuda verksamheter som betraktas som socialpolitiskt 
viktiga, det vill säga idrottsföreningar eller andra organisationer som erbjuder 
idrottspraktiker.  Det väcker även frågor om vilka grupper av medborgare och 
invånare som betraktas vara i behov av insatser och åtgärder på idrottens och 
socialpolitikens område (Ekholm 2016).

Kommunal idrottspolitik 
Även om idrottspolitiken främst setts som ett statligt intresseområde 
(Norberg 2004), har kommunerna varit viktiga aktörer i utveckling av svenska 
idrottspraktiker (Sjöblom 2006). Kommuner har inte en lagstadgad skyldighet 
att ägna sig åt idrottspolitik på samma sätt de ägnar sig åt andra områden 
som social omsorg, myndighetsutövning eller exempelvis stadsplanering. Men 
liksom exempelvis vad som gäller för kultur och annan fritidssysselsättning är 
kommunerna generellt involverade i att på olika sätt stötta idrottsverksamheter. 
Det gäller inte minst mot bakgrund av att sådana aktiviteter förväntas kunna 
bidra till individuell och lokal utveckling på en mängd olika sätt ( jfr Ekholm 
& Lindström Sol 2019). Just kultur, fritid och idrott organiseras på lokal 
och kommunal nivå ofta i gemensamma förvaltningar och politikområden 
(Karlsson 2003; Ekholm & Lindström Sol 2019). Relationen mellan 



17

kommuner å ena sidan och föreningar och förbund å andra sidan är viktig 
att studera för att kunna förstå hur olika slags idrottspraktiker har utvecklats 
i svenska sammanhang (Sjöblom 2006; Sjöblom & Fahlén 2010). Historiskt 
har tävlingsidrott prioriterats före andra idrottsformer med tydligare fokus 
på deltagande för alla och på lika villkor (Sjöblom 2006; Sjöblom & Fahlén 
2010). Samtidigt har det skett en förändring i både statliga och kommunala 
förhållningssätt till idrottens nytta för demokratisk fostran, folkhälsa, 
integration och en lång rad samhällsnyttiga ändamål de senaste årtiondena. 
Förväntningarna på idrottens bidrag har gjorts uttryckliga med mer formella 
krav för ekonomiskt stöd (Norberg 2011; Fahlén & Stenling 2016). 

Föreningar i dialog med kommuner
Resursstarka föreningar lyckas ofta gör sin röst hörd i dialog med kommuner 
(Fahlén & Aggestål 2011). I situationer där kommuner har önskat ställa ökade 
krav på föreningar att svara upp mot samhälleliga ändamål har detta försvårats 
av bristande kommunikation och organisatoriska förutsättningar. Det är 
också ett återkommande tema i den internationella forskningen kring hur 
lokala idrottsföreningar balanserar mellan och navigerar bland politiska mål 
och egna villkor och ambitioner (Fahlén & Aggestål 2011). I sammanhanget 
av kommuners förväntningar på idrottsföreningar framstår lokalfrågor 
som centrala. En förutsättning för att föreningar ska kunna bidra till social 
utveckling eller samhällsnyttiga ändamål, enligt politiskt formulerade mål, 
är tillgång till lokaler och där har kommunerna en särskilt central betydelse 
(Fahlén & Aggestål 2011; Fahlén & Sjöblom 2008). Att förväntningar på 
idrottens sociala och samhälleliga nytta formaliseras allt mer är en utveckling 
som sker även i andra skandinaviska länder med liknande välfärds- och 
förvaltningspolitiska förhållanden (Bergsgard & Norberg 2010; Ibsen 2006; 
Ibsen & Jørgensen 2006).

2.4 Idrott som social insats
På olika sätt har idrott de senaste årtiondena både i Sverige och internationellt 
organiserats i former som satt sociala aspekter i förgrunden, med idrott som 
ett verktyg för bland annat inkludering ( jfr Collins & Haudenhuyse 2015).

Organiserad föreningsidrott eller spontanidrott – varken eller, eller både och?
Idag talas det ibland om ”semiorganiserad idrott” som ett sätt att se bortom 
distinktionen mellan organiserad idrott och spontanidrott och andra för-givet-
tagna begränsningar kring hur idrotten ”ska vara” utformad (Book 2018). 
Sådana idrottspraktiker utformas för att överkomma hinder för deltagande 
som har med fysisk tillgång, ekonomiska förutsättningar, organisatoriska 
villkor och kulturella vanor att göra. I det avseendet är praktikerna designade 
för att erbjuda en spontan men samtidigt organiserad form av idrottande 
för unga som annars kan uppleva och vara drabbade av olika slags hinder 
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från att delta i idrott. Det handlar om verksamheter som är utformade som 
organiserade verksamheter med fotbollsspel enligt förbestämda regler, men 
spontan i det avseendet att de är öppna för alla utan krav om anmälan och 
dessutom föränderlig i sina former och i sammansättningen av deltagare. 
Särskilt har sådana verksamheter politiskt formulerats med fokus på social 
nytta, utöver mål om deltagande i idrott.

Förväntningar och reserverad tilltro till idrottens kraft
I internationell forskning diskuteras frågan om hur idrottsaktiviteter planerade 
för sociala ändamål kan bidra med individuell utveckling samt utveckling 
av gemenskap och sociala relationer (Coalter 2007). Ofta betonas idrotten 
som ett medel för barn och unga att utveckla egenmakt (Lawson 2005) och 
barn kan genom deltagande i sport få ökad självkänsla och självförtroende 
(Fraser, Côté & Deakin 2005). Dessutom har det framhållits att barn genom 
deltagande i idrott lättare kan komma i kontakt med ledare (Andrews & 
Andrews 2003) och andra förebilder (Richardson Jr 2012). Men, inte minst, 
pekar forskning på att dessa dimensioner av social förändring knappast är nog 
för att åtgärda eller förändra de grundläggande samhällsförhållanden som 
skapar segregation och utsatthet (Coakley 2011; Coalter 2015). Därtill menar 
man att det finns en överdriven tilltro till att barn och ungdomar genom 
deltagande i idrott kan tillägna sig färdigheter som kan leda till social rörlighet, 
det vill säga att barnen och ungdomarna får resurser att själva förändra sina 
missgynnade livsvillkor (Spaaij 2009). Dessutom finns forskning som betonar 
att organisationer som primärt är duktiga på att bedriva idrott sällan klarar att 
prioritera sociala ändamål framför tävling (Coalter 2007).

Att organisera idrottsbaserade sociala verksamheter
En viktig del av den internationella forskningen hur idrottsbaserade sociala 
verksamheter organiseras, tar fokus på samverkan mellan civilsamhälle 
och offentliga aktörer – bland annat gällande inkludering och integration 
(Agergaard & Michelsen la Cour 2012). En mängd forskare har undersökt 
hur samverkan mellan aktörer från olika samhällssektorer ser ut ifråga 
om att utveckla och etablera idrottsbaserade interventioner. Sådana 
verksamheter kan anta många olika former, men involverar ofta ideella eller 
civilsamhälleliga organisationer, privata och marknadsbaserade aktörer 
samt aktörer från offentlig sektor (Jones m.fl. 2017). Samverkan kan bidra 
till social sammanhållning och samhällsengagemang för involverade aktörer 
(Misener & Doherty 2012). Organisatorisk kapacitet beskrivs som viktigt för 
att skapa hållbara verksamheter, vilket kan innebära förmågor att hantera 
ekonomi, planering och samverkan med andra aktörer (Doherty, Misener 
och Cuskelly 2014). Här betonas även vikten av strategisk ledningskapacitet, 
vilket innebär kompetenta personer, tydliga processer för beslutsfattande 
och förmåga att etablera externa relationer, för att kunna etablera långsiktigt 
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hållbara verksamheter (Ferkins och Shilbury 2012). Mot en sådan bakgrund 
blir förmågan att etablera nätverk och relationer avgörande för att etablera 
partnerskap inom ramen för idrottsbaserade interventioner (Jones m.fl 
2017). Det innebär förmågor att etablera och upprätthålla relationer med 
samverkande partners för att på så sätt möjliggöra långsiktighet ifråga 
om organisation och finansiering. Deras perspektiv lyfter särskilt fram en 
komplementär inställning till vad aktörer från olika sektorer kan bidra med 
till en verksamhet, men samtidigt pekar de på att detta inte alltid blir fallet 
eftersom sådan nätverkskapacitet ofta saknas i verksamheternas ledning. 
I förlängningen leder sådana tillkortakommanden till brister ifråga om 
långsiktighet gällande både organisation och finansiering.

2.5 Kommentarer till forskningsgenomgången
Den här studiens syfte och kunskapsbidrag berör samtliga de områden som 
beskrivits i detta kapitel. I de empiriska delarna av rapporten kommer det att 
framgå hur den politiska debatten och situationen i det svenska stadslandskapet 
präglat av segregation och social exkludering utgör en fond för den verksamhet, 
midnattsfotboll, som etableras. Därtill är rollen för civilsamhället, i ett centralt 
tema i rapporten. I de relationer som beskrivs i rapporten framträder hur 
gränser mellan de olika politikområden som har beskrivits både upprätthålls 
och överskrids, hur de omformuleras i förhandlingar. Inte minst beskrivs 
detta i relation till de organisatoriska villkor som präglar de idrottsbaserade 
verksamheterna lokalt. Den här rapporten kan bidra till forskningen på 
samtliga dessa områden. Men framförallt tjänar forskningsöversikten som en 
fördjupad introduktion för den empiriska studien och som en utgångspunkt 
för att formulera analys och resultat som utveckla studiens kunskapsbidrag i 
relation till en etablerad forskning.

Sammanfattningsvis beskrivs i detta kapitel aktuell forskning om situationen 
i dagens socialpolitiska landskap i Sverige med fokus på rumslig segregation 
och socioekonomisk ojämlikhet. I kapitlet beskrivs hur civilsamhälleliga 
aktörer idag involveras för att utföra olika slags verksamheter som svar på 
segregationsproblem – och där har inte minst idrotten och idrottsföreningar 
uppmärksammats. I kapitlet beskrivs gränslandet mellan kultur- och 
fritidspolitik och socialpolitik, särskilt på lokal nivå, där villkor och 
förväntningar om social nytta på idrottsverksamheter riktar ljuset på hur 
sådana gränser kan överskridas och omförhandlas. Kapitlet lyfter fram villkor 
för framgångsrika idrottsverksamheter, men även vilka begränsningar idrott 
kan ha med avseende på social nytta och förändring.
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3. Teori och metod
I det här kapitlet beskrivs teoretiska och metodologiska utgångspunkter för 
studien. Det handlar dels om hur politiskt arbete och verksamhetsutveckling 
kan studeras, och dels om de empiriska material som har analyserats och hur 
de har analyserats i studien.

3.1 Perspektiv på politik och förvaltning som processer
Forskning om politiskt arbete, politisk förvaltning och även socialt arbete 
studeras ofta med fokus på dokument som anger ramar för en verksamhet. 
Ramar och direktiv som anges i formella dokument formuleras inte sällan 
som svar eller lösningar på ett specifikt problem, vilka ska implementeras i 
eller genom en förvaltning ( jfr Bacchi & Goodwin 2016; Wedel m.fl 2005). 
I den här rapporten är det en ambition att se på politiskt arbete, förvaltning, 
samverkan och utveckling av verksamheter som processer där en rad olika 
aktörer skapar politik och verksamhet tillsammans i praktiken för att etablera 
verksamhet med sociala förtecken. Därmed är analytiskt fokus riktat mot hur 
praktiker uppstår och framträder som resultat av processer med aktörer från 
olika sammanhang.

Det innebär att rapporten undersöker processer av samverkan, genom 
vilka idéer om hur en verksamhet utvecklas, tar form. Med ett sådant, i 
viss mening ”antropologiskt”, fokus på politik och förvaltning (Wedel m.fl 
2005: 35), blir det viktigt att ge plats och utrymme i resultatredovisning åt 
respondenterna egna beskrivningar av sitt arbete och att ge utrymme åt en 
mångfald av empiriska nedslag. Många av de intervjuade respondenterna 
beskriver de verksamheterna som delvisa lösningar på sociala problem. 
Verksamheterna förmodas genom sina aktiviteter bidra till integration och i 
samhället i stort eller för enskilda individer eller grupper av individer. För den 
här analysen är det emellertid viktigt att inte fastna i att utvärdera huruvida 
dessa verksamheter på ett ändamålsenligt sätt bidrar till att lösa problem. 
Istället undersöks framförallt olika aktörers beskrivningar av hur lösningar 
kommer till uttryck i denna uttalade (och inte sällan spontat skapade) form av 
politik, förvaltning och verksamhet ( jfr Bacchi & Goodwin 2016). 

3.2 Empiriskt material
Rapporten presenterar en studie som bygger huvudsakligen på intervjuer 
med ledning och samverkande aktörer för midnattsfotboll i Västerstad och 
i Österstad. Därtill bygger undersökningen på nätverkskartor skisserade 
av respondenterna vid intervjutillfällen och på fältanteckningar från 
observationer av verksamheternas idrottspraktik. Utöver det har empiriska 
material som kommunala dokument från fullmäktige och berörda nämnder 
inkluderats som underlag för analys. Till det kan nämnas att tidningsartiklar, 
TV-inslag och inlägg i sociala medier om verksamheterna har utgjort ett 
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kompletterande underlag i forskningsprojektet. I studien har också intervjuer 
med deltagande ungdomar genomförts. För den systematiska analysen 
som presenteras i denna rapport, av just samverkansrelationerna mellan 
verksamheternas ledning och kommunernas organisationer, läggs särskild 
vikt vid de berörda aktörernas egna beskrivningar. Totalt har ca 35 intervjuer 
med ledare och samverkande aktörer genomförts – det vill säga med 
företrädare för den nationella stiftelsen de lokala verksamhetsledningarna 
och de berörda kommunerna. Intervjuerna handlade om verksamhetens 
upplägg och organisering samt om respektive respondents egen roll i och för 
verksamheten. Intervjuerna tog sin utgångspunkt delvis i nätverkskartor som 
ritades upp vid intervjutillfällena för att visuellt kunna illustrera vilka aktörer 
som involverades i verksamheterna samt hur dessa stod i relation till varandra. 
Dessa bilder (se Ekholm & Holmlid, kommande) tjänar inte minst som ett 
underlag för intervjuernas kvalitativa beskrivningar av relationerna och kan 
i det avseendet betraktas som en del av den analys som genomförs i denna 
undersökning. Totalt genomfördes tio observationer av verksamheternas 
praktiker, fem i respektive stad. Vid dessa tillfällen gjordes noggranna och 
omfattande fältanteckningar.

Rapporten präglas av respondenternas egna beskrivningar av 
samverkansrelationerna. Den kunskap om verksamheterna som har kommit 
från övriga empiriska material finns med som grund för det analytiska 
arbetet och som en del av en generell förståelse av verksamheterna. För 
överskådligheten gällande de empiriska material som är mest framträdande i 
de följande fyra kapitlen lyfts följande respondenter fram (se nedan). Namn på 
personer, områden, städer/kommuner är fingerade. Företrädare för stiftelsen 
och de lokala verksamheternas ledning har beskrivs med fingerade namn för 
läsbarhetens skull. Namnen är valda för att knyta an till kön och språkligt 
sammanhang eller bakgrund. Företrädare för kommunen har inte fingerade 
namn eftersom de lättare kan särskiljas från varandra genom beskrivningar 
av deras funktion och uppdrag inom kommunerna. Vid intervjutillfällen har 
konfidentialitet garanterats och varit ett villkor för samtycke till deltagande i 
studien.

• Den nationella stiftelsen:

 − Direktören Stefan

 − Projektledaren Niklas

 − Samordnaren Fredrik

• Den lokala verksamhetsledningen i Västerstad:

 − Föreningsledaren Martin, Området FF

• Kultur- och fritidsförvaltningen i Västerstad kommun:

 − Tjänstepersonen med ansvar för idrottsfrågor, Västerstad
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 − Tjänsteperson med ansvar för kommunal ungdomsverksamhet,   
 Västerstad

• Kultur- och fritidsnämnden i Västerstad kommun:

 − Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden, Västerstad

• Den lokala verksamhetsledningen i Österstad:

 − Föreningsledaren Abraham, Kulturföreningen FF

 − Fotbollsansvarige Sulejman, Kulturföreningen FF

 − Samverkansansvarige Hans, Elitidrottsföreningen FF

 − Grundaren av Gemenskap i Österstad

• Kultur- och fritidsförvaltningen i Österstad kommun:

 − Tjänstepersonen med ansvar för idrottsfrågor, Österstad

• Kultur- och fritidsnämnden i Österstad kommun:

 − Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden, Österstad

• Sponsorer:

 − CSR-ansvarig, Daniel, sportklädeskedjan

 − Sponsoransvarig, Johan, Försäkringsbolaget

 − Fabriksägaren, Klas, Västerstad

 − Representant för det kommunala bostadsbolaget, Västerstad

3.3 Metod och tillvägagångssätt i analys
De empiriska kapitlen i rapporten är fokuserar på att beskriva själva 
verksamhetens praktik, på stiftelsen som central aktör och på lokal samverkan 
mellan verksamhetsledning och kommun. 

Analysen och bearbetningen av det empiriska materialet kan beskrivas 
som en kvalitativ och tematisk analys ( jfr Braun & Clarke 2006) av 
respondenternas utsagor. Det innebär att respondenternas beskrivningar 
och innehållet i fältanteckningarna har sorterats i enlighet med olika teman, 
som utgör en grund för presentationen av de kapitel som handlar om de båda 
lokala verksamheterna och samverkan där: (a) ideell förening, ekonomisk 
förening eller social verksamhet, (b) förväntningar på ekonomiskt stöd, (c) 
kommunikation och interaktionsmönster, (d) möjligheter till målkalibrering, 
samt (e) möjlig form för samverkan. Dessa teman kan beskrivas som empiriskt 
genererade. 

I kort sammanfattning beskriver kapitlet hur politik som formella processer 
för beslutsfattande och förvaltning kan studeras med fokus på de processer 
där detta sätts i bruk, särskilt i samverkan mellan olika aktörer – med fokus 
på hur politik görs, och hur verksamheter blir till. I kapitlet presenteras att 
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intervjuer med viktiga aktörer för midnattsfotboll bland olika involverade 
aktörer utgör det mest centrala empiriska materialet i studien. Ett material, 
som också innehåller fältanteckningar från observationer och studier av olika 
texter och dokument, och som analyserats genom en slags tematisk analys.
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4. Midnattsfotboll som verksamhet
Som tidigare beskrivits redovisas studiens empiriska analyser i fyra kapitel 
Det här kapitlet är det första av dessa och uppehåller sig särskilt vid en 
observation av verksamheten på plats i Västerstad.

Midnattsfotboll är en organiserad men samtidigt spontan inomhusfotboll 
för unga mellan cirka 12 och 25 år. Verksamheten bedrivs på lördagskvällar 
från klockan 20 (eller 21) fram till midnatt. Verksamheterna bedrivs i 
områden drabbade av geografisk och socioekonomisk segregation, med 
en hög andel boende med utländsk bakgrund. Aktiviteterna leds av lokala 
idrottsföreningar med särskilt ansvariga ledare (den lokala ledningen), men 
organiseras i samverkan med en nationell stiftelse som har stått för den 
ursprungliga idén om midnattsfotboll. Respektive kommuner (framförallt 
kultur- och fritidsnämnder och förvaltningar) bidrar med ekonomiskt stöd och 
subventionerad tillgång till lokaler eller deltar i mer formaliserad samverkan. 
Dessutom får verksamheterna stöd av lokala sponsorer. Målsättningen 
beskrivs av stiftelsen vara att med idrott som ett verktyg skapa mötesplatser 
och integration, att genom deltagande i idrott underlätta deltagande i 
samhälle och arbetsliv, och att därigenom motverka utanförskap och bidra till 
minskad brottslighet. Mot bakgrund av att detta är ambitioner som på olika 
sätt överlappar kommunernas intressen gällande ungdomar, integration och 
social inkludering, kan verksamheterna ses i relation till politiska målbilder 
och viljor. Verksamheterna i de båda städerna startades ungefär samtidigt 
men har utvecklats på olika sätt.

I Västerstad drivs verksamheten av ett mindre antal ledare i en lokal 
förening. Där har föreningen, Området FF, startats just för att bedriva 
midnattsfotboll och föreningen har utvecklats därefter med ett flertal 
ungdomslag och ett seniorlag i de lägre lokala serierna. Den lokala ledningen 
försöker på olika sätt hitta en form för att engagera ledare, hitta finansiering 
och även att få tillgång till lokal för att etablera regelbundna aktiviteter. 
I Österstad har den drivande föreningen bedrivit fotboll i området i flera 
årtionden. Där finns ett stort antal ungdomslag samt seniorlag för både damer 
och herrar, som spelar i högre divisioner. Där finns en större organisation hos 
föreningen och dessutom ett tidigare betydelsefullt samarbete med en lokal 
elitförening med viktiga organisatoriska resurser. Där är verksamheten mer 
etablerad och där finns mer utvecklade framtidsplaner. Verksamheten bedrivs 
regelbundet med återkommande och avlönade ledare. Nästa steg beskrivs vara 
att utveckla särskilda aktiviteter för flickor och för nyanlända – två grupper 
som annars är underrepresenterade – samt att starta liknande verksamhet i 
fler stadsdelar. Även om verksamheten formellt är öppen för både pojkar och 
flickor är den huvudsakligen pojkar som deltar. Det är ofta flickor närvarande, 
men sällan aktiva som spelare ( jfr Ekholm, Dahlstedt & Rönnbäck 2019).

Aktiviteterna utgörs av fotbollsmatcher med femmannalag som spelar 
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enligt principen första målet vinner och vinnaren står kvar. Där finns också ett 
rotationsschema för i vilken ordning de vilande lagen åter kommer in i spel. 
Inte sällan kan det vara över hundra ungdomar där under en lördagskväll, där 
många framför allt är där för att titta på och umgås med kompisar. I följande 
redigerade och förkortade fältanteckning från en lördagskväll i Västerstad 
ges en översiktlig bild av huvuddragen i verksamhetens praktik. Martin och 
Mustafa är de två drivande ledarna för verksamheten i Västerstad.

Fotbollen börjar klockan 21 på lördagskvällen. Jag kommer till 
[Västerort] och till idrottshallen vid 20.45 på kvällen. Ingen av 
ledarna är på plats, men dörrarna till hallen har varit öppna en 
stund och det är redan cirka 30 barn och ungdomar i hallen. De 
spelar basket och fotboll i små grupper. Grupper som löses upp 
och omgrupperas. Några pratar svenska, medan andra pratar på 
andra språk. Framförallt är det de lite äldre ungdomarna från 
Somalia som pratar somaliska. Några killar kommer fram och 
snackar med mig. Någon kille utmanar mig på basketmatch. Vi 
skjuter några skott och fintar lite mot varandra på skoj. Jag är när-
mast dubbelt så stor som honom. Strax före 21 dyker [Mustafa] 
upp. Vi hälsar och småsnackar en stund. [Mustafa] säger att det 
brukar vara såhär fram till 21.30 att barnen och ungdomarna 
(som är mellan ca 12 och 25 år gamla, men de flesta i spannet 12-
20 [min uppskattning]) springer av sig och leker fritt. Idrottshal-
len har en nästan fullstor handbollsplan, men inga läktare eller 
andra särskilda utrymmen. Däremot finns det två mindre ”hål i 
väggen” vid ena långsidan där material kan ställas upp och för-
varas. Där finns också ett par nivåer med bänkar som bildar en 
mindre läktarlik uppställning. Där är det snart fullsatt med barn 
och unga. Vid 21 kommer också [Martin]. Han går runt i hallen 
och snackar med många av barnen och ungdomarna innan han 
kommer fram till oss och hälsar. Samtidigt fortsätter det spontana 
spelet i hallen i olika konstellationer, med olika sporter. Klockan 
närmar sig 21.30 och [Martin] har förberett ett par uppsättningar 
med västar i olika färger som ska delas ut i gruppen. [Martin] och 
[Mustafa] bestämmer lagindelning senare. [Martin] ropar till sig 
några av killarna som kommer och sätter sig framför honom vid 
mittlinjen utmed den bortre långsidan. Efter några minuter sitter 
alla som ska delta på planen framför [Martin] och [Mustafa]. De 
som är på plats men som inte ska spela sitter på bänkläktarna eller 
utmed den främre långsidan. En grupp med somaliska lite äldre 
killar sitter i ena hörnet av hallen. […] Lagen består av spelare 
med mycket olika förutsättningar och vana att spela. I ett lag, det 
gula laget, har åtminstone tre spelare som är riktigt duktiga ham-
nat tillsammans. De vinner flera matcher efter varandra. Många 
spelar ombytta med kortbyxor och t-shirt. Några spelar i vardag-
skläder, med jeans och huvtröja och med sneakers. Flera är dock 
inte ombytta alls, utan de har sin vanliga utekläder på sig. Det är 
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höst, oktober, och flera har därför täckjacka på sig. Jag frågar en 
kille med en tjock väst om det inte blir varmt att spela klädd så. 
Han skrattar till svar. […] Strukturen och ordningen är tydlig den 
första timmen, men efterhand luckras reglerna upp. Spelarna i det 
förlorande laget har en tendens att dröja sig kvar. En del spelare 
byter västar med varandra. I takt med att strukturen börjar förs-
vinna, så är det flera av de äldre spelarna som spelar mest hela 
tiden. Framåt klockan 23 är det fortfarande formellt sett sju lag i 
rotation, men färre spelare och några framträdande äldre spelar 
nu med fler lag. […] Det är en skämtsam jargong, grabbig. Spelet 
tas inte på alltför stort allvar, men samtidigt så kämpar alla för allt 
vad de kan ute på plan. Några barn går hem under kvällen, men 
väldigt många stannar kvar till stängning vid 23.45.

Sammanfattningsvis kan midnattsfotbollen i de båda städerna beskrivas 
som samverkansverksamheter med lokala föreningar, en nationell stiftelse, 
kommunerna i de båda städerna och sponsorer involverade. Verksamheten 
bedrivs för ungdomar i underprivilegierade områden med fokus på att bidra 
till bland annat integration. Det finns en form för fotbollsaktiviteten och ledare 
som ansvarar för att dela in i lag och se till ordningen under kvällen. Det 
handlar om en organiserad form av spontan idrottsverksamhet med deltagare 
som för all del ofta är återkommande men som inte är anmälda eller ingår 
formellt som medlemmar i verksamheten.
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5. Stiftelsens roll i verksamhet och samverkan 
En särskilt viktig aktör för verksamheterna i de båda städerna är stiftelsen 
som ligger bakom idén med midnattsfotboll och som arbetar med att sprida 
verksamheten till olika städer i Sverige. Stiftelsens uttalade mål är att stötta 
idrottsverksamheter som bedriver samhällsnyttigt arbete med avseende 
framförallt på integration. Företrädare beskriver stiftelsen som allmännyttig, 
icke-vinstdrivande och partipolitiskt obunden. Stiftelsen har utvecklat 
konceptet midnattsfotboll och arbetar aktivt med att sprida det i samarbete 
och i samverkan med lokalt engagerade krafter, såsom idrottsföreningar, 
entreprenörer och kommunala förvaltningar. Så här beskriver en av de 
ansvariga för stiftelsens verksamhet, direktören Stefan, sin roll i uppstarten 
och övergripande hur konceptet med samhällsnyttig idrottsverksamhet i 
samverkan ser ut.

Jag tog det konceptet från England där man hade mer sådär helg-
fotboll då tillsammans… samverkan mellan polisen och lokala un-
gdomar och lokala fotbollsföreningar, så tog jag över det till Sver-
ige 2006 och skapade om den till [midnattsfotboll] och spelade 
på kvällarna istället och såg till att hallar och planer och sånt öpp-
nades upp efter 21.30, på så sätt har man spridit det konceptet. 
(Direktören Stefan, stiftelsen)

Stiftelsen har en styrelse och ett tiotal anställda i olika funktioner. Bland 
de anställda märks direktören Stefan samt projektledaren Niklas och 
samordnaren Fredrik. Stiftelsen har ett stort nätverk av sponsorer och 
partners, särskilt inom olika företags avdelningar för Corporate Social 
Responsibility (CSR), som på olika sätt bidrar ekonomiskt till stiftelsen.

Midnattsfotboll, i enlighet med stiftelsens koncept, finns på ca 20 platser 
i Sverige. Där bedrivs verksamheter av i första hand lokala föreningar enligt 
en gemensam modell, men med lokala variationer. I följande beskrivning från 
Stefan, direktören i stiftelsen, blir det tydligt hur denne ser på att stödet för att 
etablera verksamheterna lokalt gäller både en form för själva aktiviteterna och 
för att stötta de lokala ledningarna organisatorisk.

[Midnattsfotboll] är ett ganska enkelt koncept, där vi bedriver 
[midnattsfotboll] ute i områden där det liksom präglas av so-
cioekonomisk svaga områden kan man säga… där som är kän-
netecknande av att ha väldigt mycket problem med ungdomar, 
kriminalitet, gängbildning och såna saker. […] Här plockar vi in 
ungdomar mellan 20-25 år, så utbildar vi dom som ledare, och vi 
står för strukturen i det här projektet med då projektplan, upp-
följning men framförallt den här ledarutbildningen. Och när vi 
har den här ledarutbildningen så väljer vi… så godkänner vi också 
ledarna och kvalitetssäkrar dom in i verksamheten. […] Vi har en 
ganska klar struktur på hur man fyller i enkäter och hur man… 
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vad målsättning och syfte är, det är ganska klart innan man börjar. 
Alla parter måste skriva på en gemensam projektplan där man… 
som innefattar det här delarna. Innan man startar projektet. […] 
En av delarna vi gör är att kvalitetssäkra, är att vi då följer rap-
porterna som kommer in då från deltagartillfällen och så vidare… 
och så vi har koll på det. (Direktören Stefan, stiftelsen)

I beskrivningen ovan framgår det att den modell och koncept som stiftelsen 
erbjuder handlar om både organisatoriskt upplägg kring programmets 
upplägg och om dess pedagogiska praktik. Programmets upplägg handlar om 
projektplan, samverkan, rutiner för uppföljningar och kvalitetssäkring, och 
pedagogisk praktik handlar om ledarnas egenskaper och profil, målgruppens 
sammansättning och regler och upplägg av själva fotbollsspelet. I kommande 
delar av rapporten kommer det beskrivas mer utförligt hur framförallt 
designen av praktiken och dess pedagogiska grundtanke får genomslag, 
emedan de lokala variationerna med avseende på programmets design och 
organisatoriska dimensioner är större. I beskrivningen ovan framkommer 
också översiktligt huvuddragen i de bilder av problem som verksamheten är 
utarbetad för att möta. Det handlar här om ungdomsproblem med fokus på 
risker såsom kriminalitet och gängbildningar. Med en sådan riskbeskrivning 
motiveras tidiga och förebyggande insatser. Denna problembeskrivning är 
integrerad i hur midnattsfotbollen som verksamhet är upplagd och hur den 
kan förstås. Det är också en problembeskrivning som är återkommande i de 
två verksamheternas respektive beskrivningar av varför midnattsfotbollen i 
deras respektive ort är viktig.

I de två lokala verksamheter som undersökts i studien, bedrivs 
verksamheterna av lokala föreningar i samverkan med stiftelsen, lokala sponsorer 
och de respektive kommunernas politiska styre och förvaltning. Stiftelsens 
huvudsakliga samverkan sker med de lokala verksamhetsledningarna som 
består av företrädare för de lokala idrottsföreningarna. I Västerstad är denna 
relation upparbetad med en förening som bildats just för att bedriva denna 
verksamhet (men som sedan utvecklats med att bedriva fotbollsverksamhet i 
mer traditionell föreningsform med både ungdoms- och seniorverksamhet), 
Området FF. I Österstad beskrivs denna relation från uppstarten vara med två 
sedan tidigare etablerade idrottsföreningar i staden, och senare framförallt 
en av dessa, Kulturföreningen FF. Direktören Stefan beskriver hur denna 
samverkan kan se ut.

Vi åker ut och identifierar liksom var det finns ett behov. Vi loka-
liserar lokala föreningar som här, [Kulturföreningen FF] och ti-
digare [Elitidrottsföreningen FF]. Finns det inga föreningar, som 
i [Västerstad], så har man skapat en egen förening. Så det gäller 
att hitta eldsjälarna. Det gäller att hitta ledarna som påverkar un-
gdomar. (Direktören Stefan, stiftelsen)



31

Denna form för samverkan med lokala föreningar är specifik för de verksamheter 
som studeras närmare här, även om den är vanligt förekommande också i andra 
fall. Men samverkan med just idrottsföreningar är inte ett nödvändigt upplägg. 
På några andra platser är det till och med den kommunala förvaltningen som 
bedriver verksamhet i samverkan med stiftelsen utan lokala idrottsföreningar 
involverade. Såhär beskriver samordnaren Fredrik, som ansvarar för fler olika 
sociala projekt hos stiftelsen, hur variationer i samverkansrelationer kan se ut. 
Här tar just relationerna till kommunernas organisationer och förvaltningar 
en särskilt framträdande plats.

Ofta är det ju med nån förening, som [Kulturföreningen FF] eller 
[Området FF]. Men ibland är det direkt med en kommun, ibland 
är det med en förening som kanske samarbetar med SISU eller 
[distriktsidrottsförbund]. […] I [en sydsvensk kommun] där är det 
direkt med kommunen. Så kommunen bedriver verksamheten. Så 
då har vi samarbete direkt med kommunen liksom. I [mellansvensk 
kommun] är det ytterligare… där är det liksom [en idrottsförening] 
som har nåt… en social verksamhet, som i sin tur har samarbete med 
kommunen och något lokalt näringsliv liksom. Det varierar. […] På 
vissa ställen så är kommunen drivande och en aktiv part och på vissa 
ställen så är det till och med så att man får argumentera om att få no-
lltaxa. Så återigen så bygger det också supermycket på relationer med 
de lokala tjänstemännen på kommunen liksom. Och huruvida våran 
lokala samarbetspart har en bra relation till de lokala tjänstemän-
nen. På vissa ställen finns den relationen uppbyggd sen länge och de 
bara äskar på och så går det ganska bra för man har ett förtroende 
liksom. (Samordnaren Fredrik, stiftelsen)

I den här beskrivningen framkommer flera viktiga delar. Det finns en stor 
variation i hur verksamheterna organiseras, men kommunernas deltagande 
är återkommande viktig och präglas av olika stort deltagande. I beskrivningen 
framkommer hur företrädare för stiftelsen ser på betydelsen av goda relationer 
med tjänstemän på förvaltningar och värdet av tillgång till lokaler med 
subventionerad hyra (eller till och med ”nolltaxa”, som Fredrik uttrycker det). 
Där beskrivs även vilken roll stiftelsen kan ha för att skapa eller underlätta 
relationer. Men beskrivningen tar också upp samverkan med aktörer från 
annat håll än den offentliga sektorn. Där finns också samverkan med näringsliv 
och med civilsamhället i form av föreningar, förbund och bildningsförbund. 
Samverkan mellan den nationella stiftelsen som finansieras huvudsakligen 
genom sponsorer från näringsliv och insatser från marknadsorienterade 
aktörer, civilsamhällets föreningsliv och den offentligt finansierade och 
politiskt styrda kommunala förvaltningen, kommenteras av samordnaren 
Fredrik. Han pekar i följande citat på hur sådan samverkan är utmärkande 
för den typ av entreprenörskap som konceptet med midnattsfotboll kan sägas 
vara en del av. 
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Civilsamhället är under förändring och liksom en massa folkrörel-
ser i förändring. Det är också uppenbart att det sker väldigt mycket. 
Civilsamhället utvecklas med samhället liksom, eller det är ju en del 
av samhället och på så sätt utvecklas civilsamhället väldigt… alltså 
mycket, och som du har sett, alltså det här med att det har poppat 
upp mycket mera typ utav så här sociala entreprenörskap och den 
biten. […] I viss mån är [midnattsfotbollen] nån typ utav hybrid 
liksom mellan kanske… ja men i viss mån mellan liksom offentligt, 
civilsamhälle och liksom näringsliv liksom där vi kanske ofta i den 
här typen av verksamheter får pengar från näringslivet, för man ser 
nån typ av värde i det här på olika sätt. Antingen att det är egen-
värde eller att det är liksom marknadsföring eller CSR eller vad det 
nu är. Och det offentliga som också kan se ett intresse av att liksom 
som du säger har en del av sin flora av insatser man har för att han-
tera sociala problem liksom. Och sen liksom det civilsamhälleliga 
där det finns människor som vill engagera sig och tror på nånting 
och vill göra nån förändring. (Samordnaren Fredrik, stiftelsen)

Här lyfter samordnaren Fredrik fram hur denna form av samverkan och 
entreprenörskapande verksamhet kan förstås som en ”hybrid” form av 
samverkan mellan aktörer från olika samhällssektorer. Fredrik pekar på hur 
olika aktörer med olika intressen och målbilder – ”på olika sätt” – kan samverka 
med varandra för att med gemensamma resurser möta en social problematik. I 
denna beskrivning uppmärksammas att det kan finnas gemensamma intressen 
och överlappande, eller hybrida, organisationsformer som gör det möjligt att 
möta allvarliga samhällsutmaningar. Även om de olika aktörerna kan ha olika 
intressen med just sitt deltagande, så kan de samverka med varandra för ett 
övergripande mål om att skapa ett bättre samhälle, enligt denna beskrivning. 
I beskrivningen ovan blir det tydligt hur civilsamhället skiljs från ”offentligt” 
och från ”näringslivet” eller marknaden, och hur det är en central del av hur 
verksamhetens organisation uppfattas av samordnaren Fredrik.

Sammanfattningsvis framgår i detta kapitel att stiftelsen ser på sin roll som 
att de utvecklat ett koncept dels för praktik ( fotboll med sociala förtecken) och 
dels program (med organisatoriskt stöd till lokala ledningar), vilket möjliggör 
verksamheter där idrott är ett verktyg för olika sociala ändamål, bland annat 
integration och fostran av ungdomar till inkluderade medborgare. Detta 
koncept vill de arbeta med att sprida till olika städer i Sverige, vilket görs 
genom att etablera samverkan med lokala aktörer (ofta idrottsföreningar 
och kommuner). Företrädare för stiftelsen uttrycker en medvetenhet om hur 
denna organisation utgör en slags ”hybrid” organisationsform som etableras 
av aktörer från civilsamhälle, offentlig sektor och marknadsaktörer.
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6. Midnattsfotboll i Västerstad
I Västerstad bedrivs verksamheten av en lokal organisation med framförallt 
två engagerade ledare, Martin och Mustafa. Båda är ledare för verksamheten 
ifråga om att organisera verksamheten och de leder aktiviteterna på 
lördagskvällar. De båda ledarna är aktiva i föreningen Området FF som är den 
förening som samverkar med stiftelsen. De är aktiva i föreningens styrelse och 
övriga verksamhet. Föreningen bildades i samband med att midnattsfotboll 
startades. 

Återkommande utmaningar för att etablera verksamheten i Västerstad 
har handlat om ekonomiska förutsättningar och en organisatorisk stabilitet. 
Verksamheten beskrivs av de lokala ledarna vara i behov av mer långsiktig 
finansiering. Därtill finns en utmaning i att etablera en stabil organisation, 
vilket i sin tur framstår som nödvändigt för att just skapa förutsättningar för 
långsiktig finansiering.

6.1 Ideell förening, ekonomisk förening eller social verksamhet
När det gäller samverkan och kommunikation mellan den lokala ledningen för 
verksamheten och olika delar av den kommunala förvaltningen och politiska 
beslutsfattare på kommunal nivå hamnar frågor om ekonomi i förgrunden. 
Återkommande riktar företrädare för verksamheten förväntningar om 
ökat ekonomiskt stöd från kommunen – en förväntan som kommunen inte 
framstår som lika angelägen att svara upp till. Denna asymmetri ifråga om 
förväntningar handlar till del om olika socialpolitiska målbilder och tilltro 
till verksamheten, men även hur kommunikationen organiseras mellan 
verksamhetens företrädare och kommunala aktörer.

En ideell förening bildas och verksamheten blir bidragsberättigad
I utgångsläget existerade inte föreningen Området FF som skulle komma 
att bedriva midnattsfotboll tillsammans med stiftelsen. Istället var man 
organiserade genom en ekonomisk förening. Redan i verksamhetens uppstart 
fanns ett problem i verksamhetens relation till kommunen till följd av att den 
bedrevs genom en ekonomisk förening, då den inte kunde berättigas stöd från 
kommunen på samma sätt som ideella föreningar som bedriver kultur- eller 
idrottsverksamhet. Idrottsföreningar är berättigade föreningsbidrag och har 
även rätt att hyra lokal till subventionerad avgift. I och med att verksamheten 
formellt drevs av den ekonomiska föreningen, så kunde förvaltningen 
inte berättiga verksamheten dessa former av stöd. Omständigheterna 
kring detta beskriver en av tjänstepersonerna på kommunens kultur- och 
fritidsförvaltning. När denne talar om Stadsdels IF, så handlar det om en 
annan förening som är och har varit verksam i det lokala området.

I andra kommuner så jobbar ju [stiftelsen] med en förening, en 
befintlig fotbollsförening är det ju. Här gjorde man ju en annan 
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variant och tog [den ekonomiska föreningen] som inte var en… 
det hade ju varit mer logiskt och naturligt om man ska se på hur 
de brukar jobba, att man hade gjort det här med [Stadsdels IF]. 
[…] Vårat krav för att ge dem bidrag det är att de är en bidrags-
berättigad förening. I det här läget var de en ekonomisk förening 
och då kan vi inte ge dem bidrag. (Tjänstepersonen med ansvar 
för idrottsfrågor, Västerstad)

Bakgrunden till att verksamheten startades som en ekonomisk förening 
redogör Martin för i följande beskrivning.

Ja, vi har varit en ekonomisk förening, absolut. Och det har satt 
oss väldigt mycket i skiten, och det är inte så att vi hade intresset 
av att vi skulle vara ett bolag som tjänade pengar. […] En ekon-
omisk förening får inte ens hyra hallen… eller vi får hyra, men 
måste betala en annan avgift. Företagsavgift. Det hade vi aldrig 
haft råd med, det kostar tre gånger så mycket eller något. (Martin, 
Området FF)

Just organisationsformen blev ett hinder i uppstarten av verksamheten som 
påkallade initiativ från kommunen att skapa samarbete med Stadsdels IF 
eller att förändra sin verksamhet från att vara en ekonomisk förening. Mot 
denna bakgrund bildades Området FF, som ideell förening, för att möta den 
kommunala förvaltningens villkor för att bli berättigad föreningsbidrag. Som 
idrottsförening kunde de därmed får föreningsbidrag från kommunens kultur- 
och fritidsförvaltning. Detta beskrivs närmare av en av tjänstepersonerna på 
förvaltningen.

På något sätt så blev de en ekonomisk förening […] och där kan 
inte vi som kommun ge bidrag till en ekonomisk förening. Vi får 
inte det enligt kommunallagen då. Så att där sa vi att ”vi kan ty-
värr inte fortsätta att stötta det här”. Och då hade vi lite möten 
kring det och vi försökte så gott det gick att hitta en lösning. Bland 
annat att de skulle göra det här i samarbete med nån förening 
som i sin tur kunde söka pengar för att få lokalkostnaderna. […] 
Vi kollade ju med [Stadsdels IF]. […] När de startade den här 
organiserade fotbollsverksamheten som [Området FF] har idag 
så har de ju blivit en bidragsberättigad förening och får också 
de bidrag som de har rätt till vad gäller aktivitetsstöd och allt… 
(Tjänstepersonen med ansvar för idrottsfrågor, Västerstad)

Här pekar tjänstepersonen på att verksamheten idag bedrivs genom en 
ideell förening och som därmed är berättigad det stöd som administreras av 
förvaltningen. Men det påpekas att det tog lite tid att komma fram till den 
organisationsformen, och att föreningen nu söker bidrag för midnattsfotboll 
som integrerad del i föreningsverksamheten och inte som en särskild socialt 
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orienterad verksamhet. Det är så att säga genom att integrera verksamheten 
i föreningsstrukturen som den blir möjlig att få stöd för genom kultur- och 
fritidsförvaltningens organisation. 

Samverkan med andra föreningar 
I det aktuella området i Västerstad fanns i samband med verksamhetens 
uppstart en brist på väl fungerande lokala idrottsföreningar. Bristen på 
väl fungerande föreningar har upplevts vara en svårighet för exempelvis 
kommunens förvaltning, särskilt med avseende på samverkan lokalt i 
området. Såhär beskriver en tjänsteperson på kommunens kultur- och 
fritidsförvaltning, som också förestår en kommunal ungdomsverksamhet 
som bland annat organiserar egenorganiserad idrottsverksamhet inom ramen 
för kommunens förvaltning, läget för föreningslivet och möjligheterna till 
samverkan lokalt.

Samverkan i [Västerort]… alltså, jag vet inte… Alltså det kom-
mer och går föreningar varenda minut. Alltså samverkan där, det 
känns som ett helt omöjligt uppdrag. Jag sitter i samverkansrå-
det. Det är liksom en… det är en djungel där nere i [Västerort]. 
(Tjänstepersonen med ansvar för kommunal ungdomsverksam-
het, Västerstad)

Trots ambitioner och deltagande från flera lokala aktörer saknas väsentligen 
struktur och långsiktighet för lokal samverkan mellan kommunala 
verksamheter och det lokala föreningslivet. Beskrivningen ovan präglas 
av resonemang om hur flera olika idrottsföreningar försökt att etablera sig 
i området det senaste årtiondet, men utan att lyckas långsiktigt. Med fokus 
på detta ger ordföranden i kommunens kultur- och fritidsnämnd den här 
beskrivningen av situationen.

Det är väldigt svårt att få en livaktig förening i [Västerort]. […] 
Eftersom det har varit så många misslyckanden, om man säger så, 
så mycket som har fallerat så tror jag inte nån vågar jubla. […] Så 
ur det perspektivet så kan man väl säga att det ställs högre krav. 
Men det ställs inte högre krav på dem formellt. Men det finns lik-
som en försiktighet. (Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden, 
Västerstad)

Här framgår hur det som upplevs som en brist på väl fungerande föreningar 
och möjligheter till aktivt föreningsliv samt till samverkan skapar en mer 
reserverad inställning från kommunens sida. Även om beskrivningen ovan 
inte uttryckligen handlar om Området FF och deras möjligheter att bedriva 
midnattsfotboll, eller om kommunens möjligheter eller vilja att stötta en sådan 
verksamhet, så är beskrivningen talande för situationen lokalt i området med 
avseende på den befintliga föreningsstrukturen. Och även om det inte framstår 
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som en genomarbetad eller formell strategi att visa försiktighet till att lita på 
en ny förening i området framstår det som illustrativt för en inställning till det 
lokala föreningslivet.

Ett exempel på hur samverkan mellan föreningar inte varit helt lyckade 
gäller just relationen mellan Området FF och Stadsdels IF som kommunen 
vill möjliggöra. Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden beskriver försöken 
att uppmuntra samarbete såhär.

Vi försökte ju hjälpa dem att få till ett samarbete med [Stadsdels 
IF] för att… just av den här enkla anledningen att… […]. Då kan 
ju [Stadsdels IF] få bidrag och så kan de lösa det på det sättet. Så 
det var ett förslag som vi hade. (Ordföranden i kultur- och fritid-
snämnden, Västerstad)

Här visas hur tjänstepersoner på förvaltningen och politiska beslutsfattare 
engagerat sig för att underlätta för den lokala ledningen för midnattsfotbollen 
att hitta en organisatorisk form som kunde leva upp till de villkor som 
kommunens befintliga struktur krävde. Det framstår som illustrativt för hur 
det saknats etablerade former för samverkan och långsiktiga relation mellan 
föreningar och kommunala företrädare lokalt. Dessa beskrivningar kan 
förstås som en bakgrund till att Området FF kom att bedriva verksamheten (i 
samverkan med stiftelsen och en rad lokala aktörer och med kommunalt stöd) 
utan vidare samarbete med andra lokala föreningar.

En social verksamhet formuleras som idrottsverksamhet
För att bli berättigade bidrag som ideell förening och subventionerad hyra 
anpassade man alltså verksamhetens organisation efter de förväntningar 
som kommunen riktade på verksamheten. Verksamheten startade först med 
midnattsfotboll men senare, som idrottsförening. Samtidigt gjorde detta att 
man i formell mening blev betraktade som en idrottsförening ifråga om att vara 
berättigade ekonomiskt stöd. Därmed kunde verksamheten inte bli betraktad 
som en social verksamhet som kunde medges stöd med utgångspunkt i den 
förmodade och upplevda sociala nytta som man bidragit med. Nytta som 
handlade primärt om integration, inkludering och arbete mot droger och 
kriminalitet – alltså det som var det ursprungliga syftet med verksamheten. 
I följande citat pekar en kommunal tjänsteperson på hur förvaltningens 
indelning i olika politikområden villkorar hur man kan se på, samverka med 
och stödja föreningar med ambitioner att bidra till sociala ändamål.

Jo, men när vi träffar föreningar som vill göra saker som ligger 
utanför vårat ansvarsområde så hänvisar ju jag vidare till ansvarig 
nämnd eller ansvarig förvaltning eller ansvarig tjänsteperson. Så 
är det ju. […] Vad gäller [Området FF] så hänvisade ju vi dem 
till utbildningskontoret och de har också träffat dem. Sen vad det 
resulterade i det vet jag inte. (Tjänstepersonen med ansvar för 
idrottsfrågor, Västerstad)
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Med utgångspunkt i att kultur-och fritidsförvaltningen begränsar sitt 
intresse till att se verksamheterna som föreningsverksamhet som sysslar 
med kultur-, fritid- eller idrottsverksamhet, faller andra mer explicita sociala 
ambitioner utanför detta politikområde. Att förverkliga och införliva sådana 
ambitioner i verksamheten kräver att föreningen utvecklar kontakter med 
andra förvaltningar i kommunens organisation. Sådana parallella kontakter 
har inte utvecklats med andra förvaltningar även om de har initierats från 
den lokala ledningens sida. Martin beskriver bland annat att de har en god 
kontakt med skola och fritidsgård lokalt men knappast någon kontakt med 
utbildningsförvaltningen alls. På det sättet blir det tydligt hur verksamhetens 
organisering tvingas förhålla sig till och anpassas efter de förväntningar som 
riktas mot den från en av kommunens förvaltningar som potentiellt kan 
bidra med ekonomiska resurser. Genom mötet med och anpassningen till den 
kommunala strukturen med gränser mellan olika politikområden konstrueras 
den socialt orienterade verksamheten som en ideell idrottsförening – och 
verksamheten blir till som sådan i enlighet med de förväntningar utifrån som 
riktas mot den.

6.2 Förväntningar på ekonomiskt stöd
Ett återkommande tema i beskrivningarna av midnattsfotbollens etablering 
i Västerstad gäller de bristande ekonomiska resurserna. För verksamheten 
är de ekonomiska resurserna begränsade och mycket kraft går åt till att söka 
pengar från olika håll. Detta gäller bland annat de stöd från kommunen som 
har beskrivits ovan. 

Organisatoriska hinder för att söka bidrag
Förväntningar och förhoppningar om ekonomiskt stöd handlar också om vilka 
möjligheter som finns för att få organisatorisk hjälp. Föreningsledaren Martin 
pekar på att det finns mycket olika pengar som man kan söka. Men även om 
man (enligt den egna beskrivningen) gör stor nytta i samhället, inte minst 
för kommunen, är inte många samverkande partners villiga att gå in med 
pengar i den omfattning att man har råd att exempelvis arvodera sina ledare. 
I ett längre resonemang beskriver Martin hur det på olika håll i samhället 
avsätts mycket pengar för integrations- och lokalt utvecklingsarbete, men att 
dessa pengar knappast blir tillgängliga för den verksamhet som bedrivs. Det 
handlar bland annat om kommunen, men även om andra offentliga aktörer 
och delar av civilsamhället som administrerar och fördelar offentliga medel.

Alltså det där är typ vårt största problem. För alla organisationer 
får så jävla mycket pengar avsatt för att göra integrationsprojekt. 
Och alla säger att… ja det enda vi värnar om och vill att det här 
ska funka i de här områdena. […] Då tänker man alla de här in-
stitutionerna funkar och det är bara att skriva en ansökan och så 
trillar det in pengar på kontot. Jag tror vi räknar att vi har gjort 
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40-45. […] Jag hittade sju på min dator igår som jag knappt visste 
om… ekonomiskt stöd och bistånd från kommun. Avslag på alla. 
(Martin, Området FF)

I citatet lyfter Martin fram att den verksamhet som han är med att bedriva 
har just den utformning som skulle krävas för att kunna få del av bidrag och 
ekonomisk stöttning. De är en liten förening som bedriver verksamheten 
specifikt riktad mot integration i ett särskilt utsatt område och de har 
ambitioner att fokusera särskilt på flickor. Just denna beskrivning av den 
egna verksamheten ramas in i ett sammanhang av allmänna svårigheter 
för föreningar i socialt och ekonomiskt utsatta områden, med bristande 
föreningsengagemang – en beskrivning som finns med som fond för att förstå 
den egna verksamhetens profil. Detta beskrivs som en inriktning som skulle 
kunna motivera beviljade ansökningar om ekonomiskt stöd från kommunen, en 
statlig myndighet och från Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbundet 
samt idrottens bildningsförbund. Men det är uppenbart i beskrivningen att 
det finns hinder för att få ta del av sådana stöd. Dels finns organisatoriskt 
interna hinder i verksamheten ifråga om motivation, tid och resurser för att 
arbeta systematiskt med ansökningar samt stöd från omgivningen, och dels 
finns upplevt externa hinder i hur politiska beslut om resursfördelning blir 
tillgängliga för lokala verksamheter. Med avseende på interna organisatoriska 
hinder lyfter Martin fram de knappa personalresurserna: de är två engagerade 
ledare som utöver att arbeta med att driva själva fotbollspraktikerna också, 
oavlönat, måste lägga tid och energi på att söka pengar för att kunna driva 
verksamheten. Därtill saknas vana och ”stabil organisation” för sådant 
arbete. På olika sätt jämför Martin den egna verksamhetens förmåga med 
midnattsfotbollen i Österstad, där ”de är jätteduktiga på det här att söka 
pengar”. Därtill skapar det omfattande arbetet med att söka pengar för sin 
verksamhet, med återkommande avslag, bristande motivation för denna del av 
engagemanget. Martin söker också kontakter bland förbund på nationell och 
lokal nivå för att få en bild av möjligheterna att söka och få bidrag, men utan 
att lyckas få klarhet. Oavsett hur den verkliga styrkedjan och förvaltningen av 
medel för idrott och integration ser ut, framstår det som uppenbart att den 
lokala verksamhetens ledning inte lyckas navigera bland de organisatoriska 
sammanhangen och villkoren för ekonomiska stöd. De lyckas heller inte agera 
i enlighet med de förväntningar och villkor som dessa sammanhang kräver.

De ekonomiska värdena av verksamheten och kommunens ansvar
Det är också återkommande i beskrivningar av både den lokala ledningen 
och den nationella stiftelsen hur de anser att kommunen borde se värdet av 
verksamheten ifråga om integration och brottsprevention – dess ekonomiska 
samhällsvinster – och med utgångspunkt i detta öka det ekonomiska stödet. Med 
fokus igen på det inte etablerade samarbetet med Stadsdels IF, och med fokus 
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på eventuell konkurrens från eller samverkan med den lokala och kommunalt 
styrda ungdomsverksamheten, utvecklar Projektledaren Niklas för stiftelsen 
i följande citat hur denne ser på kommunens engagemang i Västerstad. 
Företrädarna för kommunen beskriver inte denna ungdomsverksamhet som 
en konkurrent till midnattsfotbollen, men samtidigt är det just så den kan 
uppfattas av aktörer involverade i midnattsfotbollen. Niklas lyfter fram hur 
han tänker kring kommunens bristande stöd till verksamheten och vilken 
betydelse den kommunala ungdomsverksamheten i området har för detta.

För mig så tycker jag att man ska finansiera och verkligen stå ba-
kom dem, från kommunen till fullo […] Jag tycker bara det blir 
dumdristigt att se det som en konkurrens, utan man ska mer lyfta 
in och ta lärdom av dem som har en sån fin kontakt med, direk-
tkontakt med ungdomarna, där uppslutningen av ungdomar är 
helt gigantiskt. Det är ju det man verkligen ska värdesätta, och ta 
rygg på. […] När man har en sån fantastisk rörelse och verksam-
het som [Området FF] där i [Västerort] som vi hjälpte att starta 
igång dem med. Det är ju… för mig är det ofattbart att inte stå 
bakom och stötta. (Projektledaren Niklas, stiftelsen)

I detta citat finns uttryck för en förväntan att kommunen ska bidra med stöd 
på olika sätt till verksamheten, men att kommunen inte lever upp till dessa 
förväntningar. Här synliggörs bristen på kommunikation mellan företrädare 
för den stöttande stiftelsen och kommunen ifråga om hur kommunen 
kan och vill bidra, eller på vilka sätt de menar sig faktiskt bidra. Talet om 
”konkurrens” ger uttryck för en föreställning om att kommunen vill prioritera 
andra aktörer (den egna förvaltningens ungdoms- och fritidsverksamhet 
eller samverkansformer med Stadsdels IF) i arbetet med att bedriva 
idrottsverksamhet i kommunal samverkan i området.

Personliga kontakter för att möjliggöra ekonomiskt stöd
Verksamheten har fått ekonomiskt stöd av en rad olika lokala sponsorer och 
välgörenhetsaktörer (se Ekholm & Dahlstedt 2018b). Det finns ett omfattande 
nätverk av aktörer som på olika sätt bidrar med sociala resurser, nätverk och 
kontakter, men även rent ekonomiskt (se Ekholm & Holmlid 2018). Här finns 
en intressant aspekt ifråga om hur det kommunala bostadsbolaget och det 
kommunala fastighetsbolaget ingår i en fastighetsägarförening lokalt i området 
tillsammans med några privata bostadsbolag. Denna fastighetsägarförening 
har varit med att stötta midnattsfotbollen ekonomiskt. Såhär beskriver en 
företrädare för det kommunala bostadsbolaget detta stöd.

Vi har en pott som är tydligt avgränsad, alltså helt och hållet styrd 
till att jobba med trygghetsskapande initiativ. [Det] är ju perfekt 
forum att komma i kontakt med, som [Martin] och [Mustafa]. 
[…] Allt vi gör är alltid trygghet, hela den föreningen som jag 
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sa. Det är allt det handlar om. Sen så är det så, att ja, det är inte 
svårare än så att vi vet ju, vad byggs trygghetsfrågan upp av. […] 
Människor är trygghetsskapande, att du har människor i rörelse 
är trygg, jämfört med om det är helt stora tomma ytor. Har du 
då som vi säger barn och ungdomar, som tränar fotboll så är det 
otroligt trygghetsskapande eftersom det är ljud och det är rörelse 
och det är en positiv aktivitet. Jämfört med om du har mots-
varande gäng ungdomar som står stilla i grupper på en stor yta. 
För då skapar det otrygghet helt plötsligt, vet man ju inte riktigt 
vad de gör. Det är inte alls samma sak. Så vi är jätteintresserade av 
alla olika typer av initiativ. Ja, som är trygghetsskapande. (Repre-
sentant för det kommunala bostadsbolaget, Västerstad)

För verksamhetens lokala ledning har det varit lättare att knyta kontakter 
med och få ekonomiskt stöd från kommunen genom det kommunala bolaget 
än genom den kommunala förvaltningen. Denna situation gäller även 
det kommunala eventbolaget som stöttat midnattsfotbollen med mindre 
ekonomiska stöd, genom en sponsorrelation. När det gäller det kommunala 
bostadsbolaget är det särskilt intressant hur stödet kan motiveras med 
”trygghet”, vilket kan förstås som ett uppenbart socialt ändamål för en 
kommunal aktör att arbeta med. Här kan även kopplingar göras till de regler 
för kommunala bostadsbolag som gäller sedan 2011 ( jfr Grander 2018) att 
verka för lokal utveckling och integration. På det sättet involveras kommunala 
aktörer i bolagsform (jfr Erlingsson & Hessling 2018) i de lokala socialpolitiska 
verksamheterna, genom ett alternativ till den förvaltningsmässiga vägen med 
mål formulerade och antagna av fullmäktigeförsamling och nämnd.

Ett annat illustrativt exempel på en bra relation gäller den till en av 
kommunens arbetsmarknadsenheter som har kontor i området. Denna enhet 
har hjälpt till med att verksamheten och föreningen som driver den ska kunna 
ha aktiviteter på sommarlovet med kommunalt finansierade sommarjobbande 
ungdomar. Relationen till denna enhet i den kommunala förvaltningen 
beskrivs i följande citat från en intervju med fokus på personliga relationer 
och lokal förankring. Det handlar om att de personer som jobbar på enheten 
är en del av eller blir en del av det personliga nätverket.

Vi känner ju halva personalen. De sitter ju här uppe. Plus att [en 
person med kopplingar till verksamhetens] fru jobbar där nu och 
en barndomsvän till honom som var aspirant på att vara tränare 
hos oss jobbar där. [Medarbetare 1] och en kille [Medarbetare 2] 
jobbar där… och han ville ha en av våra [Området FF]-tröjor till 
och med för han tyckte vi var så himla sköna. Han har följt oss. 
Och såna grejor. Så jag menar där har vi jättebra renommé och 
där har vi [Medarbetare 3], en somalisk man som är en toppen-
kille. (Martin, Området FF)
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Personliga band upplevs som möjliggörande. I fallet ovan förefaller också 
dessa band verkligen gjort det möjligt att få tillgång till de resurser som den 
kommunala förvaltningen hade att erbjuda. Relationer, släktförhållanden och 
gemensam bakgrund samt lokal förankring skapar utöver nätverk också en 
gemenskap. Därtill betonas det stora fotbollsintresset hos Medarbetare 2 som 
en brygga in till kontaktskapande och därmed som en ingång och förutsättning 
för samverkan. Dessa kontakter resulterade i bidrag med arbetskraft som 
ledare i föreningens verksamhet. Återkommande är de personliga banden 
till andra kontakter lokalt och i staden centrala för att etablera ett stöttande 
nätverk. Detta präglar även relationerna till företrädare för kommunens 
politiska beslutsfattare och lokala tjänstepersoner på förvaltningen.

6.3 Kommunikation och interaktionsmönster
En central del i att förstå hur förväntningar om ekonomiskt stöd kan 
kommuniceras gäller de interaktionsmönster som etableras mellan 
verksamhetens lokala ledning, stiftelsen och olika representanter för 
kommunen. Det handlar här om hur dialogen initieras och förs med 
förvaltningens tjänstepersoner och politiska beslutsfattare, eller andra 
beslutsfattare på andra nivåer – och, inte minst, vilken skillnad den lokala 
ledningen gör mellan dessa olika företrädare för kommunen. 

Kommunen som en enhet och personliga relationer till politiker
För det första kan noteras att det i den lokala ledningens beskrivningar av 
dialogen sällan görs en åtskillnad mellan politiker och förvaltning, ”kommunen” 
omtalas som en sammanhållen eller enhetlig aktör. Föreningsledaren 
Martin talar återkommande om kontakter med ”kommunen”. Där avses 
olika relationer till personer – i egenskap av just personer snarare än av 
funktioner i en administrativ byråkrati – som befinner sig inom kommunen 
i något avseende. Vissa relationer funkar bra emedan andra är svårare. För 
det andra kan noteras hur kontakterna särskilt har förts med politiker på 
kommunledningsnivå samt med regionala och nationella politiker, snarare 
än med företrädare för nämnderna och, i synnerhet, med förvaltningarnas 
tjänstepersoner. Från tjänstpersoner och politiker accentueras skillnader 
mellan politiska beslutsfattare och förvaltning återkommande.

Centralt för att förstå relationen mellan den lokala ledningen och 
kommunen är hur personliga relationer med politiker blir en viktig del 
av nätverket. Här handlar det om att skapa uppmärksamhet vilket i 
förlängningen kan komma att resultera i att verksamheten får stöttning. Men 
samtidigt visar sig uppmärksamheten inte direkt resultera i konkret stöd. 
Detta beskriver Martin utifrån dennes position och dennes motiv för att få 
stöd för verksamheten.

Vi har jagat dem mycket. Alltså [kommunfullmäktiges ord-
förande] till exempel har vi ringt mycket. […] Vi har pratat [med] 
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moderaternas starke man… [kommunstyrelsens f.d ordförande]. 
[…] Vi måste prata med oppositionen för att få fart på de som 
styr. Och vi måste prata med de som styr för att det ska hända 
nåt. Alltså det är så… vi är jätteöppna mot dem också och säger 
det. […] En bra dialog med politiker skadar aldrig… bra relation 
med dem. Vi hade [inrikesministern] här. Bjöd in honom… eller 
han bjöd in sig själv till vår [midnattsfotboll] till och med. Samma 
sak med [partiledare] som jag har träffat flera gånger. [Utbildn-
ingsministern] har jag också pratat med hur många gånger som 
helst, som vill komma ner och hälsa på. Och kronprinsessparet 
har till och med bifogat… eller gett oss lite pengar och sagt att 
de vill komma ner. […] Alla tycker det här är en bra grej. Tills 
det kommer till kritan att man faktiskt ska fatta beslut kring det. 
(Martin, Området FF)

Martin pekar i citatet på det omfattande nätverk med beslutsfattare som blir 
en del av det personliga – och organisatoriska – nätverket. Även om dessa 
personer i citatet ovan har konfidentialiserats och ersatts med beskrivningar 
av deras roll och funktion i de politiska sammanhangen, beskrivs de med 
personnamn i intervjun och beskrivningen. Det är personer det handlar 
om och inte minst personliga relationer till dessa. Dessa är politiker i 
beslutsfattande positioner både på lokal, regional och nationell nivå – men 
inte nödvändigtvis med formella möjligheter att påverka relationen mellan 
verksamheten och de förvaltningar eller beslutsfattande organ som har med 
verksamheten att göra. Martin upplever ett stort stöd för den verksamhet han 
bedriver tillsammans med stiftelsen och med föreningen, men också att även 
om detta stöd är stort så leder det inte fram till konkreta beslut om stöd eller 
bidrag till verksamheten. 

Tryck på nämnd och förvaltning
Midnattsfotbollens lokala ledning i Västerstad och Området FF har haft 
kontakt med ordföranden i den nämnd som ansvarar för idrottsfrågor lokalt, 
kultur- och fritidsnämnden. I en längre beskrivning redogör ordföranden här 
för problemen med att kontakten mellan midnattsfotbollen och kommunen 
dels varit med politiker på högre nivå än nämnden – det vill säga med politiker 
i kommunstyrelsen och på ledande eller symboliskt viktiga positioner i 
kommunfullmäktige – och dels med politiker istället för tjänstepersoner i 
förvaltningen.

[Kommunfullmäktiges ordförande] hörde av sig och tyckte att vi 
skulle lösa det här problemet för [midnattsfotbollen]. […] Att de 
skulle få hyran betald för hallen så att de inte skulle behöva betala 
den själva. Och vi ger ju egentligen… vi betalar ju inte hyran för 
nån… nån förening, utan som det ser ut så har vi väldigt stora 
subventioner. […] Men problemet lite grand är väl det här att vi 
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har det här systemet och det är uppbyggt för ideella föreningar, så 
när det kommer in en aktör som inte […] som inte är intresserad 
av att gå den vanliga vägen så att säga, så skapas det problem. […] 
Den vanliga vägen är ju att man vänder sig till förvaltningen som 
handlägger bidragen, och då berättar ju de… ja, men så här… det 
här krävs för att ni ska kunna söka bidrag. Och i det här fallet så 
hade det ju varit så eftersom de hade… eftersom det var stiftelsen 
och hela den här biten så kunde de inte få bidrag av den anlednin-
gen. Och då försökte de gå andra vägar […] med [kommunfull-
mäktiges ordförande] och andra politiker. De har bara pratat med 
politiker. Och problemet när man bara pratar med politiker är att 
det händer ingenting. Av den anledningen att politiker kan inte 
själva betala ut bidrag, utan du behöver bli guidad av politikern 
till tjänstepersoner som kan lösa det här, som har det i sin delega-
tion. (Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden, Västerstad)

Från ordföranden i kultur- och fritidsnämndens sida blir det problematiskt 
att kommunikationen skett just genom kontakt med politikerna i kommunen. 
Å ena sidan lyfter ordföranden fram att den rätta ordningen är att sköta dessa 
kontakter med förvaltningen och inte med politikerna direkt, å andra sidan 
pekar hon på att kontakten med andra politiker innebär att förväntningar 
riktas mot dennes position som nämndordförande vilken måste hanteras 
tillsammans med förvaltningen. I citatet framkommer också att föreningen 
inte går den vanliga vägen i sin kontakt med kommunen. Detta har sin 
bakgrund i att verksamheten inte ser på sin egen verksamhet som en 
traditionell idrottsverksamhet med de behov av stöd och den legitimitet som 
en idrottsförening brukar ha. 

Idrottsverksamhet med legitimitet baserad på social nytta
Martin har utvecklat att det inte är som en ”traditionell idrottsförening” man 
ser sin legitimitet och sina behov av stöd, utan som en social verksamhet 
som bidrar på olika sätt i samhället. Kultur- och fritidsnämnden kan genom 
sin förvaltning bara erkänna den del av midnattsfotbollens verksamhet som 
bedrivs genom den organisatoriska formen som ideell förening, som en 
idrottsförening. Genom att inordna sig i den blir Området FF berättigade 
föreningsbidrag och subventionerad hyra, men samtidigt omöjlig för 
att få stöd baserat på den sociala nytta som utgör verksamhetens själva 
grundpremiss och samhälleliga legitimitet. Att ”inte gå den vanliga vägen” 
blir ett uttryck för ett sätt att navigera bland dessa motsägelsefulla villkor 
och förväntningar. Genom att bedriva verksamheten som en ideell förening 
svarar man upp mot vissa krav, men underminerar sin legitimitet i andra 
avseenden. Detta tvingar till alternativa kontakter, som i förlängningen inte 
är produktiva inom ramen för den förvaltningsstruktur som är etablerad från 
kommunens sida. Ordföranden pekar i citatet på hur det vore mer passande 
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om kontakten sköttes med tjänstepersoner på förvaltningen som inom 
ramen för sitt delegerade ansvar kunde stötta verksamheten administrativt 
och vägleda ifråga om möjligheter att söka och få ekonomiskt stöd. Men 
samtidigt gör en sådan interaktion att de begränsade möjligheterna till stöd 
som den lokala verksamhetsledningen upplever bibehålls och till och med 
etableras. Kontakten med kommunfullmäktiges ordförande, men även med 
andra kommunalråd, skapar en viss förväntan på nämndens ordförande 
från andra politiker inom samma politiska majoritet att stötta verksamheten 
– krav som ordföranden givet hur denne uppfattar kommunallagen och 
det kommunala regelverket för nämndens ansvarsområden inte kan leva 
upp till. Ordförandens beskrivning i citatet illustrerar en viss samsyn med 
Martin ifråga om politikernas möjligheter att fatta beslut. Ordföranden 
menar att ”politiker kan inte själva betala ut bidrag” och Martin påpekar att 
dialogen med politikerna om stöd för verksamheten fungerar bra ”tills det 
kommer till kritan att man faktiskt ska fatta beslut kring det”. I båda dessa 
illustrationer tydliggörs en brist i kommunikation mellan samverkande 
aktörer. Att kommunikationsformer saknas bidrar till svårigheter att 
kalibrera inställningen gällande verksamhetens mål och medel samt ifråga 
om hur dessa kan tänkas bygga på gemensamma intressen eller på vilka sätt 
förväntningarna på varandra ser olika ut. 

Trovärdighet, samarbetande och/eller motarbetande
När kommunikationen mellan den lokala ledningen och företrädare för 
kommunen inte fungerat på de sätt som man från verksamhetens sida hoppats 
har stiftelsen kunnat delta i kommunikation med företrädare för kommunen. 
Från stiftelsens projektledares sida finns en viss reservation i kontakten med 
företrädare för kommunen ifråga om att uppfattas som att vara en aktör som 
inte är lokalt förankrad och som kommer in utifrån, samtidigt som det är 
viktigt att visa att man är en seriös aktör med resurser. Projektledaren Niklas 
beskriver hur de kan delta i kontakt med kommunen.

Vi sitter alltid i samtal också. Med kommuner, med företag eft-
ersom vi har stort kontaktnät när det gäller det också. Men vi vill 
inte klampa in hur som helst heller […] ”ja nu kommer de från 
[stiftelsen]”… De har oss i ryggen och vi har så stora instanser 
bakom oss då, i stiftelsen. Med [lotteriföretaget], arvsfonden, 
kronprinsessans stiftelse och det är ju ändå [sportklädeskedjan] 
som startade stiftelsen… Det är ju på riktigt. De vet att de har oss 
i ryggen. (Projektledaren Stefan, stiftelsen)

I citatet pekar Niklas på att stiftelsen är en seriös aktör och att den lokala 
ledningen och idrottsföreningen är en del av deras verksamhet, vilket bör 
kunna ses som en garant för en bra verksamhet av samverkande aktörer. 
Här kan noteras också hur även flertalet lokala sponsorer deltagit i dialog 
med både lokala politiker och tjänstepersoner för att få ett större och mer 
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långsiktigt ekonomiskt stöd för midnattsfotbollen i Västerstad. Bland annat 
kan nämnas företrädare för sportklädeskedjan och försäkringsbolaget men 
även Industriföretaget. Sportklädeskedjans CSR-representant blev i ett 
skede ombedd av den lokala ledningen att skriva ett brev till den kommunala 
förvaltningen – något som denne gjorde.

[Då] blev jag ombedd att skriva liksom hur vårt samarbete ser ut. 
[…] Och det är sällan vi gör det, men det har vi gjort för [Väster-
stad] två gånger faktiskt. Vilket jag uppfattar från deras sida har 
hjälpt. (CSR-ansvarig, Daniel, sportklädeskedjan)

Att rikta kommunikationen bort från förvaltningen
Fabriksägaren Klas, som driver ett lokalt industriföretag, belyser i följande 
citat sin inställning ifråga om hur han kan bidra och bidrar till kontakter med 
kommunen. I det här fallet handlar det om kontakter med högt uppsatta lokala 
politiker samt om en uttrycklig tveksamhet ifråga om att bidra i kontakten 
med förvaltningen.

Förvaltningen håller jag mig borta ifrån för det skulle bara sluta i 
sorg. Däremot så har jag… pratar jag gärna om det här projektet i 
alla möjliga sammanhang och då är det ju de… så det har ju varit 
då… ja, kommunalråden kan man väl säga då… [kommunstyrels-
ens ordförande], [kommunfullmäktiges ordförande], [kommun-
styrelsens f.d ordförande], [kommunalråd]… vad heter han… 
[kommunalråd] och så där. […] Det har mest varit för att [visa] 
att det finns en koppling mellan dem och mig. Och bara genom att 
göra den så lystrar politiker. Inte för att jag är viktig, utan för att 
det fanns en näringsidkare som har ett intresse av [midnattsfot-
bollen] i [Västerort]. Jag vill gärna att den kopplingen ska finnas. 
[…] Och jag har bjudit in [kommunstyrelsens f.d ordförande] till 
exempel… har jag ju sagt liksom att…varför har inte du varit ute 
och tittat på det här?  (Fabriksägaren, Klas, Västerstad)

Fabriksägaren Klas ser dessa kontakter som ett viktigt bidrag till verksamheten, 
utöver de pengar han sponsrar med. I andra sammanhang har han utvecklat 
personliga band till och nätverk med dessa politiker som nu kan mobiliseras 
i syfte att stärka tilltron till midnattsfotbollen. Fabriksägaren lyfter fram 
dessa kontakter som symboliskt viktiga. Genom att han har kontakt med 
politikerna, så vet dessa om kopplingen mellan honom och Midnattsfotbollen. 
Det är något som enligt Klas stärker tilltron till verksamheten. Att relationen 
till politikerna finns på det sättet är viktig mot bakgrund av att det är politiker 
som styr menar Klas i en längre beskrivning. Samtidigt som detta nätverk 
stärker vissa kontaktvägar i relation till kommunen, så förstärker de balansen 
mot att kontakterna sker med politiska beslutsfattare snarare än med 
förvaltningarnas tjänstepersoner vilket noterats som försvårande från flera 
positioner redan.
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Det kan framstå som paradoxalt att kontakter med förvaltningen på 
förvaltningsstrukturens villkor kan leda till konkreta beslut men som 
samtidigt begränsar verksamhetens ambitioner och självuppfattning som 
social verksamhet, och att kontakter med politiker med potential att skapa 
påtryckningar om förändringar i beslutsfattande sällan leder fram till 
förändrade villkor. Detta skapar ett komplext landskap som kräver stor 
personlig eller organisatorisk förmåga att navigera i.

6.4 Möjligheter till målkalibrering
Just svårigheter ifråga om kommunikation, dialog och kontaktvägar innebär 
att det finns svårigheter att samtala kring verksamhetens potentiella bidrag och 
om politiska mål som formuleras av beslutsfattare samt hur verksamheternas 
möjliga bidrag ses i relation till sådana politiska mål.

Olika integrationsideal
Ett hinder för att utveckla relationen mellan midnattsfotbollen och kommunen, 
som redan berörts flera gånger i rapporten, gäller hur de olika aktörerna ser 
på den sociala nytta som verksamheten kan bidra med. Det gäller frågan 
om hur verksamheten kan ses som ett slags socialt arbete med dess sociala 
ändamål i förgrunden och som en premiss för verksamheten, och hitta former 
för samverkan med det som utgångspunkt. Här framstår det som tydligt att 
ordföranden för kommunens kultur- och fritidsnämnd vill lyfta fram andra 
integrationsideal än de som verksamheten enligt denne har möjligheter 
att svara upp mot. Dessutom kommer en osäkerhet inför förmågan hos 
verksamhetens ledare att leda verksamheten på ett förtroendeingivande sätt 
till uttryck. Till att börja med ser ordföranden i det följande citatet ett problem 
med att fotbollsverksamheten inte i tillräcklig utsträckning leder till möten 
mellan ungdomar från olika delar av staden och med olika bakgrund, något 
som i denna beskrivning utgör en central del i hur integration förstås.

Jag tycker det viktiga som föreningslivet kan ha som integration 
är att få till den här blandningen av människor från olika sam-
hälls… eller socioekonomiska läge kan man väl säga, och männi-
skor som har bott i Sverige i hela sitt liv och människor som inte 
har bott här så länge, få mötas och utbyta erfarenheter och… ja 
bli vänner förhoppningsvis. Där ser jag liksom den viktiga delen i 
integrationen. […] Jag ser problematiken att man inte får till den 
här blandningen av människor som jag ser som en nödvändig för 
att få till integrationen. För det är likadant som att om du bara 
samlar svenskfödda. […] Man kan liksom bli vänner och skapa sig 
ett större nätverk. Så där ser jag att idrotten kan ha en väldigt vik-
tig roll. Men bara för att det är en idrott så innebär det inte att det 
här sker. (Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden, Västerstad)
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Sådana integrationsideal bygger på en tanke om att integration handlar om 
att en minoritetsgrupp får möjlighet att mötas med och skapa relationer till 
en majoritetsgrupp, ”människor som har bott i Sverige i hela sitt liv”, som 
ordföranden beskriver det. Möten mellan marginaliserade unga med från 
minoritetsbefolkningar skapar, i det perspektivet, relationer till varandra 
men inte till det omgivande samhället ( jfr Ekholm 2019). Från Martins sida 
är det istället sådana integrationsideal som lyfts fram. I beskrivningarna 
kan verksamheten förstås som en mötesplats en stor mångfald av barn och 
unga från en mångfald av olika kulturella och sociala bakgrunder som får 
möjligheter att träffas och utveckla relationer till varandra.

Utan att avgöra vilka integrationsideal som skulle vara särskilt viktiga att ta 
fasta på, så kan vi konstatera att förväntningarna på vilka socialpolitiska mål 
som verksamheten kan eller bör organisera sig efter inte är matchade mellan 
de olika aktörerna. Det förefaller heller inte som att detta är någonting som 
kommunicerats vidare mellan parterna. Detta framstår som en betydande 
faktor och ett hinder för att verksamheten och föreningen som organiserar 
denna kan ingå i en mer etablerad samverkansrelation med mer formaliserade 
förväntningar och långsiktigt ekonomiskt stöd.

Sociala ändamål som politisk vilja
Brist på möjligheter till dialog, skillnader gällande hur politiska mål 
uppfattas samt bristande tilltro till verksamhetens potentiella bidrag och 
förtroende för verksamhetens ledning och ledare präglar relationen mellan 
verksamheten och kommunen. När det gäller den mer generella bilden kring 
hur föreningslivet ska ses som välfärdsaktörer har den politiska majoriteten 
en uttalad inställning. Denna politiska inställning beskrivs av nämndens 
ordförande,

Det har ju aldrig funkat hittills. Att en ensam aktör har löst hela 
problematiken i ett område. Det har ju aldrig hänt. Däremot så 
gör de en jätteviktig del. Det får vi inte liksom… det ska vi inte ta 
bort. Men att tro att en förening, eller en kommun heller för den 
delen, kan stå som ensam hjälte och bara… Å vi har löst alla prob-
lem! Alltså det måste till samverkan. (Ordföranden i kultur- och 
fritidsnämnden, Västerstad)

I citatet lyfter ordföranden fram betydelsen av samverkan. Ordföranden 
uttrycker att föreningarna inte kan förväntas vara hjältar som på egen hand 
löser problem, utan de måste få chansen att verka tillsammans med andra 
lokala aktörer, bland annat kommunala verksamheter.

Olika problembeskrivningar skapar hinder för samverkan
På flera håll har kommunens företrädare diskuterat med föreningar om 
att ingå idéburet-offentligt partnerskap (IOP). Detta har emellertid inte 
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varit aktuellt ifråga om Området FF och midnattsfotbollen. Bakgrunden 
till detta är inte minst de olika perspektiven på integration och tilltro till 
vilken slags integration som verksamheten kan bidra till. I följande citat 
pekar ordföranden i kultur- och fritidsnämnden på hur det finns hinder för 
att formalisera relationen. Här återkommer ordföranden även till hur det är 
svårt för den kommunala förvaltningen att se på verksamheten på andra sätt 
än som annan föreningsverksamhet med fokus på idrott eller kultur. Detta 
trots verksamhetens vidare egna ambitioner. Det är som att kommunens 
administrativa indelning villkorar hur den verksamhet som söker bidrag kan 
förstås.

Vi ser det inte som att det är nåt annat [än idrott], kan man väl 
säga. Sen håller vi på att göra om hela bidragssystemet nu, för vi 
har inte tyckt att det har varit bra. Men just den saken kommer 
inte att förändras ändå med det här nya. Eftersom det är kommu-
nallagen egentligen som ligger i grunden. […] Vi skulle kunna se 
det också som en … ett socialt arbete. Men ska vi göra det, då ska 
vi göra en IOP med en förening eller flera. Och i såna fall så ska vi 
sätta oss ner och definiera vilket samhällsproblem vi ska lösa. Så 
har vi inte kommit överens om att det finns ett samhällsproblem 
så har vi inget att lösa. Så det är egentligen det som är knuten. […] 
Vi ser lite olika på vilka problem som behöver lösas så. Och vi har 
inte samma syn som [midnattsfotbollen] på hur vi bryter segrega-
tionen i [Västerort]. Vi delar liksom inte bild. […] Om vi kan enas 
om vad det är vi ska lösa och hur vi löser det. […] men det stupar 
mycket på att vi inte har en gemensam syn över liksom vad det 
är som ska lösas och hur vi gör det. […] Det kommer väl tillbaka 
till det här i grunden igen med IOP så måste vi vara överens om 
vad det är vi ska lösa. (Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden, 
Västerstad)

I det här citatet framkommer det också att bristen på insyn, vilket kan ha att 
göra med att man inte bedömt det som aktuellt att skapa denna insyn, också 
blir en anledning till att inte formalisera samverkan och engagemanget vidare. 
Det framkommer vidare i intervjuer med företrädare för kommunen att det 
bland annat kan ha att göra med att man inte har full koll på vilka som är 
ledare för själva fotbollsaktiviteterna och att man har sett tillräckligt noggrant 
hur just den verksamheten fungerar på plats. Det framstår som särskilt tydligt 
ifråga om samverkan genom idéburet-offentligt partnerskap (IOP), hur sådan 
samverkan förutsätter gemensamma målformuleringar och kalibrering av 
politiska mål, samtidigt som samverkan med andra aktörer karaktäriseras av 
en mångfald av ambitioner, intressen och mål som snarast beskrivs vara av 
kompletterande slag.
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6.5 Form för samverkan
Även om kommunala företrädare ger uttryck för en reserverad inställning 
ifråga om att formalisera samverkan med Området FF och om att svara upp 
mot de förväntningar på ekonomiskt stöd som riktas mot kommunen, beskrivs 
det ändå som angeläget att erbjuda stöd på olika sätt.

Möjlig samverkan med kommunens egna ungdomsverksamhet
I ett tidigare citat lyfte en tjänsteperson fram hur denne uppfattat att Området 
FF och hur verksamheten uttryckt en ambition att arbeta med många olika 
frågor med fokus på social nytta. Det skulle innebära ett överskridande av 
sektorsgränserna mellan de kommunala politikområdena. Men dessutom 
menar, i det följande citatet, den kommunale tjänstepersonen att delar av 
det som verksamheten ville ägna sig åt bedömdes ligga inom ramen för vad 
kommunen själva bedrev genom egna verksamheter. Därför var man tvungna 
att värdera för vilka delar av verksamheten stöd var möjligt.

Då var läget som sådant att då ville de ha just öppen verksamhet 
i [idrottshallen] på lördagskvällar, och jag handlägger nånting 
som heter spontanidrottsmedel… ett bidrag som vi har […] som 
bland annat är till för just den här typen av alltså öppen verk-
samhet och under förutsättning att det är gratis och att det är bra 
ledare och att det är organiserat på nåt sätt liksom. […] Där lyfte 
vi till politiken och där gjorde man bedömningen att det här är 
nånting som vi som kommun gör och ska göra via [kommunens 
ungdomsverksamhet] och olika andra insatser och så. Så att det 
fick de inte medel för. (Tjänstepersonen med ansvar för idrotts-
frågor, Västerstad)

Den ungdomsverksamhet som bedrivs i förvaltningsregi i bland annat 
det aktuella området har ett fokus på egenorganisering av idrotts- och 
kulturverksamheter. Den verksamheten beskrivs inte som en konkurrent till 
midnattsfotbollen eller andra verksamheter av företrädare (förtroendevalda 
eller tjänstepersoner) för kommunen. Snarare beskrivs denna verksamhet 
som en slags verksamhet genom vilken man gärna skulle kunna samverka 
med föreningar såsom Området FF för att göra kultur och idrottsverksamhet 
med sociala förtecken. Men då skulle samverkan organiseras genom den 
kommunala förvaltningen istället för i den fristående form som nu gör sig 
gällande. Just detta reflekterar tjänstepersonen vidare kring i följande citat.

Vi behandlar ju dem som [Området FF], som en bidragsberät-
tigad förening. Och där behandlar vi ju dem som vi behandlar alla 
andra föreningar. Det är ju likställighetsprincipen som gäller. De 
har rätt att söka de bidragen som vi har, precis som alla andra 
föreningar har. De betalar samma taxor för planen och så vidare 
då. Så att egentligen är de ju en utav väldigt många föreningar 
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som vi samverkar med. (Tjänstepersonen med ansvar för idrotts-
frågor, Västerstad)

Alternativet till att betraktas som en idrottsförening skulle i det avseendet vara  
att verksamheten bedrevs som en del av den kommunala ungdomsverksam-
heten, vilket också lyfts fram som förslag från förvaltningens sida.

Då får de en liten peng… Men då ligger de ju under vårat paraply 
med våra värdegrunder och vi ser till liksom att utbilda ledare och 
så där. […] Den möjligheten har de och den dialogen har vi haft. 
Jag har berättat att de är jättevälkomna till oss och prata vidare 
kring liksom och ligga under [den kommunala ungdomsverksam-
heten] och använda liksom vårat paraply då för att bedriva såna 
öppna verksamheter. […] De har inte tackat nej men de har inte 
återkommit i den frågan. De vet om att det finns den möjligheten. 
(Tjänstepersonen med ansvar för idrottsfrågor, Västerstad)

Föreningen som beroende eller oberoende aktör
Just möjligheten att bedriva midnattsfotbollen som en del i samverkan med 
kommunens egen ungdomsverksamhet framstår som problematisk i Martins 
beskrivning. Han menar att verksamheten behöver stå fri från kommunal 
styrning för att kunna göra ett bra arbete, och att varken han, Mustafa eller 
några andra ledare kan vara några kommunala tjänstepersoner. Det skulle 
underminera deras möjligheter till att arbeta med ungdomarna.

Hela… alltså själva tanken med [Området FF] är att vi ska vara 
fristående aktören som folk kan luta sig tillbaks och lita på. Det 
är samma sak som vi säger till polisen. […] Vårt förtroende med 
de här människorna och individerna bygger faktiskt på att vi är en 
neutral aktör.

Intervjuare: Vad betyder det att vara fristående och neutral?

Jättemycket. Det är det viktigaste. […] Att vi inte svarar inför nån. 
Vi har inte skyldighet till nån. […] Det är ju det allting handlar 
om. Hur ska vi kunna nå ungdomar, ge dem en trygghet, respekt, 
en säkerhet, en andra chans, en livlina om de vet att allting de 
säger kommer att gå till skolan och allting de säger kommer att 
gå till [enhet i socialtjänsten] eller socialen eller polisen. (Martin, 
Området FF)

I denna beskrivning framstår verksamheten som någonting distinkt annor-
lunda än och avskilt från kommunens välfärds- och sociala verksamheter. 
Genom att vara en självständig aktör kan verksamheten skapa förtroende 
bland de unga i området som deltar i deras aktiviteter menar Martin. Det 
är i det avseendet just deras oberoende från kommunens institutioner som 
garanterar denna möjlighet. Med det som bakgrund är intresset för att 
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underordna sig kommunalt beslutade mål och organisationsformer minst sagt 
begränsat. Här finns också en tydlig och uttrycklig förväntan att kommunen 
ska bidra med ekonomiskt stöd till verksamheten eftersom den på olika sätt 
bidrar till sådant som kommunen borde uppskatta värdet av.

Samtidigt som behovet av att stå fria från kommunen ifråga om 
verksamhetens organisatoriska former uttrycks en tydlig vilja att kommunen 
ska vara aktiv ifråga om att underlätta med lokaler och anläggningar samt 
personalresurser för att skapa ett aktivt föreningsliv. Föreningsledaren Martin 
beskriver det såhär.

Intervjuare: Vad skulle en kommun kunna göra för att så att säga 
underlätta en verksamhet som er?

Bästa de skulle kunna göra för oss, det är att se till att vi inte be-
hövs. Det är det överlägset bästa de skulle kunna göra. […] Utopia. 
Bygg två… bygg en utomhus- och en inomhusarena till i [Väster-
ort] och bygg fler i de andra jävla stadsdelarna också. […] Gör en 
stor fotbollsplan med konstgräs, värmeslingor i så man kan spela 
där ute året om. Ha en inomhushall med… där man kan göra olika 
idrotter bredvid [idrottshallen], så att de liksom verkligen kan ha 
ett ordentligt föreningsliv. Ha kanske fem heltidsanställda vars 
enda uppgift är att främja föreningslivet. […] Alltså bara bygga 
ett föreningsliv där ute. (Martin, Området FF)

Det kan framstå som paradoxalt ifråga om att balansera på gränsen mellan 
den sektorsavgränsade distinktionen mellan kommun och civilsamhälle. 
Dessa utsagor sätter ljuset på denna komplexitet och svårighet i att bestämma 
en roll i denna förhandling. Det framstår som viktigt för kommunen att vara 
understödjande utan att vara kontrollerande, att finansiera utan att ställa 
krav. Inbäddat i sådana förväntningar finns en viss oro för att verksamheten 
riskerar att bli ett instrument för kommunens etablerade verksamheter och de 
politiska målsättningarna med arbete lokalt i området och särskilt med fokus 
på social verksamhet. I citatet ovan framgår dessutom hur verksamheten inte 
har ett egenvärde, utan att den finns till som ett svar på en brist i lokalsamhället. 
I det avseendet är verksamheten, ett fenomen som kunnat uppstå just inom 
ramen för den utsatthet ifråga om segregation, ojämlikhet och frånvaro av 
fungerande idrottsföreningar samt uppskattat behov av social förändring som 
gör sig gällande i området idag. Denna komplexitet är teoretiskt central för 
att förstå civilsamhällets plats i det moderna samhället, vilket ska beröras 
i den avslutande diskussionen om hur dessa verksamheter kan förstås i ett 
kulturellt och politiskt sammanhang.

En sammanvävd anhopning av möjliga hinder… och ett hinder till
Betydelsen för förvaltningen av att ha insyn och möjligtvis kontroll över de 
ledare, och deras utbildning framstår som ett av flera problematiker som 
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blir synliga i dessa utdrag från intervjuerna. För det första, vilket var ett 
inledande problem som åtgärdades genom verksamhetens institutionella 
anpassning efter kommunens organisering och förväntningar, organiserades 
verksamheten genom en ekonomisk förening och inte genom en ideell 
förening. För det andra hade verksamheten ambitioner som överskred den 
kommunala förvaltningens indelning i olika politikområden, vilket försvårat 
kommunikation och som reducerat verksamheten till att bara ses som en 
idrottsverksamhet. Detta blir nödvändigt för att möjliggöra kommunikation. 
För det tredje saknas väsentligen former för att kalibrera målsättningar med 
verksamheten, vilket från kommunala företrädares sida framstår som ett 
centralt villkor för en fördjupad samverkan och formalisering av stöd. För 
det fjärde upplever de olika företrädarna för kommunens politiska ledning 
och förvaltning brist på insyn i, och möjligtvis kontroll över, verksamheten. 
Detta kan bero på att det inte varit aktuellt att fördjupa relationen. För det 
femte har kommunen en egen ungdomsverksamhet som man vill använda för 
att kanalisera resurser till öppen verksamhet som överskrider gränser mellan 
kultur, fritid, idrott och social verksamhet, och där man kan ha större inflytande 
och kontroll. Dessutom framstår det som att företrädare från kommunens 
sida gärna ser den andra lokala idrottsföreningen som en samverkande part 
med vilken man har haft tidigare relationer upparbetade.

Under slutet av den period då verksamheten följts, drabbades – utöver 
de utmaningar som verksamheten står inför vilka beskrivits i denna del 
– idrottshallen som verksamheten använder och hyr av kommunen av en 
skada och behövde renoveras. Detta har medfört att verksamheten tvingats 
till nya uppehåll. Tillsammans med de administrativa och organisatoriska 
villkoren för verksamhetens lokala ledning gör det att framtiden ser osäker 
ut. Förutsättningarna i föreningen att driva både ungdomsverksamhet och 
midnattsfotboll beskrivs som utmanande. Där ser möjligheterna till att 
fokusera på midnattsfotboll bättre ut för framtiden, med förutsättningen 
att lokalfrågan kan lösas – och där beskriver Martin att det är en fråga som 
kommunen måste lösa, men som verksamheten är mycket beroende av.

Sammanfattningsvis kan konstateras att etableringen av midnattsfotboll i 
Västerstad präglats av en rad svårigheter. Vid uppstarten fanns ett hinder för 
stöd från kommunen då verksamheten organiserades genom en ekonomisk 
förening i samverkan med stiftelsen. För att möta de villkor för stöd som fanns 
från kommunens kultur- och fritidsförvaltning organiserades verksamheten 
istället genom en ideell idrottsförening varigenom man blev berättigad 
föreningsbidrag för sin idrottsaktivitet. Det fick dock konsekvensen att det blev 
svårare att motivera stöd som social verksamhet och med motiv om de stora 
sociala och ekonomiska värden som verksamheten skapade. Därtill påpekar 
den politiska ledningen att de inte är övertygade om den slags integration 
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som blir möjlig ifråga om mötesplatser mellan unga från olika delar av 
staden genom midnattsfotboll. Verksamheten saknar tillräckliga ekonomiska 
resurser. I dialogen med kommunen har kommunen särskilt uppmanat 
till samverkan med en befintlig idrottsförening samt med den kommunala 
ungdomsverksamheten, men det har inte resulterat i samverkan. Kontakterna 
mellan verksamhetens lokala ledning och kommunen har framförallt skett 
med politiker på ledande kommunal nivå. Den politiska ledningen i den 
nämnd som har ansvarat för relationen med midnattsfotbollen har upplevt 
detta som problematiskt och hellre sett kontakt med tjänstepersoner på kultur- 
och fritidsförvaltningen för att tillhandahålla de stöd som setts som möjliga. 
Kontakter med kommunen har involverat också verksamhetens sponsorer 
som bidragit med stöd för verksamheten i kommunikationen. Kontakterna 
med politiker har förekommit inte minst för att skapa möjligheter för mer stöd 
eller andra stödformer. De ekonomiska stöd som kommunen ger verksamheten 
handlar om föreningsbidrag och subventionerade lokalkostnader. 
Verksamhetens framtid har vissa utmaningar, inte minst med tanke på osäker 
tillgång till lokal att bedriva verksamhet i.
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7. Midnattsfotboll i Österstad
I Österstad bedrivs verksamheten av en lokal idrottsförening, 
Kulturföreningen FF, tidigare tillsammans med en annan förening i staden, 
Elitidrottsföreningen FF, men som under tiden för forskningsprojektet börjat 
avveckla sitt engagemang i verksamheten. Föreningen har en bakgrund som 
kulturförening och den har varit lokalt verksam i över trettio år i området 
där midnattsfotbollen bedrivs med idrott. Verksamheten bedrivs tillsammans 
med stiftelsen och med stöd av kommunen samt sponsorer genom stiftelsens 
nätverk och även lokala sponsorer. I Österstad är två lokala ledare särskilt 
centrala för verksamheten: Föreningsledaren Abraham sköter frågor som har 
med organisation och administration att göra och Fotbollsansvarige Sulejman 
sköter själva fotbollsverksamheten på plats i idrottshallen.

7.1 Ideell förening, ekonomisk förening eller social verksamhet
Kulturföreningen FF är en ideell förening som funnits i det aktuella området 
sedan flera årtionden tillbaks. Redan innan Kulturföreningen FF och stiftelsen 
hade etablerat kontakt med varandra hade föreningen på egen hand planerat 
för en verksamhet i området öppen för unga på helgkvällar. 

Organisatoriska möjligheter och viljan till ett bättre samhälle
Bakgrunden till dessa planer var att föreningsledningen, där Abraham 
sitter i styrelsen, menade att idrottsverksamhet kunde bidra till ett bättre 
lokalsamhälle. I följande citat ger Abraham en kort bakgrund till hur 
kontakten med stiftelsen såg ut och upprinnelsen till denna.

Vi ville göra nånting för ungdomarna. Var inte nöjd med hur sam-
hället såg ut. Tyckte framför allt att rastlösheten på kvällarna var 
fruktansvärd bland många utav de här ungarna och tänkte väl inte 
mycket mer än spontanfotboll för ungdomar på kvällarna var väl 
min tanke. Så jag började väl skissa lite och rita och kände att… oj, 
det här kan bli lite väl stort och vi har väl inte riktigt den kunska-
pen inom projekthantering då. Och jag tyckte det var viktigt att 
veta sina begränsningar så vi sträckte ut en hand till [Elitidrotts-
föreningen FF], de nappade ju direkt. Det här måste vi göra till-
sammans. […] Då kom [stiftelsen] med [direktören och samor-
dnaren] och presenterade ett snarlikt koncept. […] Dock väldigt 
mycket mer utförligt. […] Vi velade väl ett tag och kände väl till 
slut att det här kan vi förvisso göra i egen regi, men vi kände väl att 
vi kvalitetssäkrar verksamheten betydligt mer genom att göra det 
tillsammans med [stiftelsen]. (Abraham, Kulturföreningen FF)

I beskrivningen framkommer tydligt den sociala drivkraften som utgångspunkt 
för verksamheten och även ett redan tidigt identifierat behov av organisatorisk 
kompetens och förmåga att driva det som ett projekt. I det senare avseendet 
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blev samverkan med Elitidrottsföreningen FF och stiftelsen den möjliga 
vägen framåt. Från Abrahams perspektiv kunde dessa aktörer erbjuda de 
kompetenser som kunde bedömas värdefulla för att etablera verksamheten – 
förmågor som Kulturföreningen FF själva saknade. Att tidigt etablera denna 
samverkan utgjorde en strategi för att komma över sådana kompetenser och 
förmågor och göra dem till en del av verksamhetens organisation. I relation till 
denna beskrivning pekar även den andre centralgestalten för verksamheten, 
Sulejman, ut föreningens redan etablerade verksamhet i området som en 
viktig plattform för midnattsfotbollen. Han pekar på att Kulturföreningen 
FF var den största idrottsföreningen i området – det finns flera etablerade 
föreningar – och de hade rimliga ekonomiska resurser i föreningen.

Det handlar om just det här sociala, dom här projekten, det so-
ciala engagemanget. Sen är man, vi är den största föreningen i 
stan, eller i stan, i området. Och med det kommer det lite mer 
ansvar. […] Vi har dom förutsättningar, vi har en kulturförening 
som har funnits i 40 år nu, liksom, man känner att man har den 
stabiliteten, man har en liksom organisation att man kan ge sig på 
såna här grejer. (Sulejman, Kulturföreningen FF)

Ledaren beskriver här föreningens etablerade verksamhet som en slags 
möjliggörande struktur för verksamheten – en struktur som kan användas 
att arbeta vidare med midnattsfotbollen utifrån, som ett socialt projekt. Att 
föreningen har en lång historik i området, att de har både ekonomiska och 
organisatoriska resurser förstås från det här perspektivet också utifrån ett 
moraliskt ramverk. Med sådana förutsättningar, och givet att det finns sociala 
utmaningar i området där föreningen är verksam, har de ett ansvar att bidra 
med verksamhet med sociala ambitioner. 

Samverkan och arbetsdelning mellan olika föreningar och aktörer
Både när det gäller arbetsdelning mellan samverkande parter och inom 
den interna verksamhetsledningen har verksamheten i Österstad en uttalad 
modell för vem eller vilken aktör som ansvarar för vilka delar i verksamheten. 
Sulejman pekar i följande citat på arbetsdelningen mellan Kulturföreningen 
FF, Elitidrottsföreningen FF och stiftelsen, samtidigt som han i relation till 
den arbetsdelningen berör uppdelningen i ansvar mellan de två centrala 
ledarna. En ledare sköter organisation och samverkan med involverade 
partners, och en ledare sköter den lokala praktiken på fotbollsplan, med 
övriga fotbollsledare i området.

[Stiftelsen] är ju egentligen basen i det här. De var med i starten, 
de var här och introducerade och hade utbildning för oss ledare. 
[…] Vi är på plats och det är lättare för oss att vara trovärdiga 
liksom… än [Elitidrottsföreningen FF] till exempel. [Elitidrotts-
föreningen FF] sköter finansieringen… med sponsorpengar. Jag 
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är projektansvarig på plats. [Abraham] är projektansvarig mot 
[Elitidrottsföreningen FF]. (Sulejman, Kulturföreningen FF)

Sedan tidigare har stiftelsens roll beskrivits med fokus på hur de erbjudit ett 
färdigt koncept för midnattsfotbollen och rutiner för kvalitetssäkring och 
samverkan. Återkommande beskrivs hur Kulturföreningen FF är ansvariga 
för att driva fotbollsaktiviteterna med ledare förankrade i området, och att 
Elitidrottsföreningen FF ansvarar för administration av sponsorkontakter 
och ekonomiskt stöd. I det senare avseendet utgör Elitidrottsföreningen FF:s 
sedan lång tid tillbaka etablerade former för sponsring och CSR-samverkan 
med det lokala näringslivet en viktig infrastruktur. Också representanten 
för Elitidrottsföreningen FF, Hans, lyfter i följande citat fram denna 
arbetsdelning med fokus på hur de olika centrala aktörerna kompletterade 
varandra i uppstarten. Här tydliggörs inte minst hur Elitidrottsföreningen FF 
har nätverk och kontakter med stadens näringsliv och hur Kulturföreningen 
FF har lokal förankring bland boende och unga i området.

Tanken var ju den att vi skulle starta [midnattsfotboll] i [Öster-
stad], ute i [Österort] och vi kände att den här trion var ganska 
bra. Att man valde [stiftelsen] var ju för att de hade ett beprövat 
koncept egentligen en struktur som har provats på andra ställen 
i Sverige. […] [Kulturföreningen FF] har en stark förankring i 
[Österort]. Så de här parametrarna kände vi skulle passa liksom 
för att driva [midnattsfotboll] i [Österstad]. […] Vi kände nog 
att alla tre hade nånting att bidra med. Vi kompletterade varann 
bra på nåt sätt. [Stiftelsen] hade ett färdigt koncept, vi var en 
stor klubb med många samhälls- och företagskontakter och ett 
stort nätverk och [Kulturföreningen FF] hade stark förankring 
i [Österort]. Liksom de tre parametrarna framför allt då, så man 
kände att det här är bra förutsättningar för att göra nånting vet-
tigt. (Hans, Elitidrottsföreningen FF)

Just lokal (och här ”stark”) förankring motiveras återkommande som en central 
aspekt i att vara en trovärdig aktör lokalt. I det avseendet är det just denna 
kvalitet som kanaliseras genom Kulturföreningen FF. De olika samverkande 
aktörerna beskrivs här ha olika resurser som kompletterar varandra och 
möjliggör en gemensam organisation. Projektledaren i stiftelsen, Niklas, 
poängterar också hur dessa aktörer kompletterar varandra men tillägger 
särskilt betydelsen av ”att kommun och företag står bakom det”. En sådan 
beskrivning – att stå bakom – kan betyda många olika saker och många olika 
former av stöd eller samverkan. Det är denna relation och samverkan som ska 
redogöras för mer konkret i det följande. 

Olika former för bidrag och stöd från kommunen
Den ansvariga tjänstepersonen för idrottsfrågor på kommunens kultur- och 
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fritidsförvaltning lyfter i följande citat fram villkoren för de bidrag som 
verksamheten var berättigade till under de första åren som den bedrevs. Här 
fokuseras på hur förvaltningen inte kan ge bidrag till stiftelsen för specifikt 
den verksamhet som bedrivs, utan att det inom ramen för kultur- och 
fritidsområdet måste handla om att föreningen som driver verksamheten 
är berättigad de bidrag som kommunen har. Det finns tre former av bidrag 
som ideella idrottsföreningar är berättigade att söka. För det första är det 
föreningsbidrag som föreningar kan få för den verksamhet som de bedriver. 
För det andra är det utvecklingsbidrag som föreningar kan få för att utveckla 
ny verksamhet i något avseende. För det tredje är det uppdragsbidrag som 
föreningar kan få för att utföra en verksamhet som bidrar till måluppfyllelse 
av kultur- och fritidsnämndens politiska mål och som ”kompletterar, utökar 
eller ersätter” (såsom det beskrivs i styrande dokument) verksamhet som 
bedrivs i kommunal eller annan regi. Uppdragsbidragsformen återkommer 
vi till i rapporten. Det är alltså organisationsformen som är central för detta 
inledande stöd från kultur- och fritidsnämnden. Verksamheten berättigas 
bidrag genom att den bedömdes bedrivas av Kulturföreningen FF, som 
samverkade med stiftelsen, att verksamheten inte bedömdes bedrivas av 
stiftelsen.

Vi har hela tiden varit raka med att vi har… vi ger bidrag till fören-
ing. […] Våra bidragsregler säger så när det gäller barn- och ung-
domsföreningar så söker man först det här medlemsbidraget och 
kollar liksom att man har barn- och ungdomsverksamheter igång 
innan man kan söka utvecklingspengar. (Tjänsteperson med ans-
var för idrottsfrågor, Österstad)

Utöver utvecklingsbidraget, och det föreningsbidrag som den redan etablerade 
föreningsidrotten tagit del av, har kommunens kultur- och fritidsnämnd 
och förvaltning initialt medgett att kommunen skulle täcka verksamhetens 
lokalkostnader. Det beskrivs av samma tjänsteperson. Detta stöd kom senare 
att utvecklas och formaliseras.

Våran roll är så att den började då hösten 2015 att vi blev kontak-
tade av [Kulturföreningen FF] och [Elitidrottsföreningen FF] var 
det väl då också. Att de hade de här planerna på att starta igång 
nån form av [midnattsfotboll], och vi lyssnade av och var beredda 
att gå in liksom som en pilot då som startade i oktober. Och vi har 
tagit det terminsvis med nåt som heter utvecklingspengar som de 
fått, utvecklingsbidrag. Och i grunden fram tills i år så har det 
varit att stötta med bidrag till hallkostnader egentligen. (Tjän-
steperson med ansvar för idrottsfrågor, Österstad)

Just frågan om subventionerade lokalkostnader specificerar ordföranden i 
kultur- och fritidsnämnden i följande citat.
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De stora pengarna som kommunen lägger in i föreningsstöd till 
idrottsföreningar egentligen, det går in i lokalsubventioner.  Om 
en förening hyr en idrottshall i [Österstad] idag, så är den sub-
ventionerad idag till 80%. Men där har vi ju lagt en noll-hyra 
på den tid som [midnattsfotbollen] är. Så att den är ju helt… 
100-procentigt subventionerad. (Ordförande i kultur- och fritid-
snämnden, Österstad)

Just de ekonomiska förhållande som gäller mellan verksamheten och 
kommunen utvecklas under den tid som forskningsprojektet har följt 
midnattsfotbollen i Österstad. Denna utveckling beskrivs mer utförligt senare i 
det här kapitlet. Centralt här är att notera hur det fanns etablerade föreningar, 
med en intern fördelning av ansvarsområden, som bedrev verksamheten 
från start i samverkan med stiftelsen. Detta var en form av organisation som 
kunde accepteras av kommunens regelstyrda verksamhet och bedömas vara 
berättigade föreningsbidrag och som kommunen dessutom stöttade med 
täckning för lokalkostnader.

7.2 Förväntningar på ekonomiskt stöd
Även om de ekonomiska resurserna inte framstår som obegränsade, så lyfts 
inte ekonomi upp som en starkt begränsande faktor för verksamheten i 
Österstad av den lokala ledningen. Ett flertal sponsorer bidrar med pengar 
och med material (som också kan förstås i termer av ekonomiska värden). 
Ekonomiskt goda förutsättningar från verksamhetens start beskrivs ha utgjort 
en förutsättning för verksamheten. 

De ekonomiska resursernas ursprung och användande
De ekonomiska resurserna kommer från sponsorer som bidrar med pengar 
in i budgeten och tillgång till material som behövs för att driva aktiviteterna. 
Försäkringsbolaget och sportklädeskedjan utgör exempel på detta. Dessa 
två företag sponsrar verksamheterna i både Västerstad och Österstad med 
pengar och med material. Stöd kommer också från stiftelsen ifråga om olika 
ledarutbildningar. Också kommunen, som från början stått bland annat 
för verksamhetens lokalkostnader, lyfts fram. Framförallt poängteras de 
ekonomiska möjligheterna att avlöna ledarna under lördagskvällar som en 
betydelsefull förklaring till möjligheterna att rekrytera ledare i allmänhet 
och ledare med de eftersökta egenskaperna och kompetenserna i synnerhet. 
Att verksamheten har en tillräckligt god infrastruktur för att ekonomisk 
försörjning innebär konkret att ledarna kan arvoderas och detta gör att de 
”vill jobba hela tiden”, som Abraham beskriver det. Med avseende på de 
organisatoriska frågorna kan det noteras att här finns en rutin för att rekrytera 
ledare, med en beskriven arbetsdelning för vem i organisationen som 
ansvarar för detta och det finns sammanhang där dessa ledare kan rekryteras 
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från samt ekonomiska resurser att avlöna ledarna och på så sätt garantera 
återkommande engagemang och viss långsiktighet i verksamheten. Genom 
att Elitidrottsföreningen FF har använt sin befintliga organisation har den 
ekonomiska administrationen kunnat skötas på ett rutinmässigt och ordnat 
sätt.

Kommunala stöd och subventioner: social oro och legitimitet
Kommunens bidrag med lokalkostnader utgör ett betydande stöd för 
verksamheten och riktar ljuset mot hur kommunen uppfattas som en viktig 
partner i att möjliggöra verksamheten. I takt med att verksamheten har 
etablerats lokalt har också relationen mellan verksamhetens ledning och 
kommunen funnit mer formaliserade former. Det finns etablerade former 
för ekonomiskt stöd, etablerade och tydliga kontaktvägar för verksamhetens 
ledning in i den kommunala förvaltningen, former för att kommunicera 
politiska målbilder, en plan för att integrera verksamheten med kultur- och 
fritidsnämndens politiska ambitioner. Förväntningarna var från början högre 
ställda på den ekonomiska stöttningen från kommunen. 

Abraham, som ansvarar för de olika samverkansrelationerna beskriver 
hur ”byråkratin inom Elitidrottsföreningen FF är värre än kommunens”, 
och tonar ner de byråkratiska problemen med samverkan med kommunen. 
Samtidigt uppmärksammar Sulejman i följande citat hur kommunen vid ett 
tillfälle inte uppfattades som tillräckligt snabb och flexibel. Vid ett tillfälle 
var det orolig stämning i ett annat område i staden med stenkastning mot 
polis och räddningstjänst, bilbränder och andra former av oro. I det läget 
bestämde sig ledningen, efter dialog med det försäkringsbolaget, för att 
starta midnattsfotboll också där. Enligt en återkommande beskrivning ställs 
oroligheter i området mot deltagande i midnattsfotbollen. Samhällsnyttan 
som uppstår genom aktiviteten borde enligt Sulejman uppskattas och generera 
ekonomiskt stöd från kommunen. Sulejman menar att de ”önskat mer från 
kommunen” baserat på att ”polismyndigheten har ju tagit fram statistik lite 
på det här, hur det har minskat skadegörelse och såna olika brott under den 
här tiden”. Sådana uppgifter kan ligga till grund för ekonomiska argument för 
att motivera stöd. I följande citat utvecklas denna ståndpunkt av Abraham, 
med fokus på hur den lokala ledningen ändå kände sig nöjda och inte varit 
så aktiva i att söka ökat ekonomiskt stöd från just kommunen. Efterhand 
att de lyckats sätta siffror på den sociala nyttan och det ekonomiska värdet 
av verksamheten kunde dock argument för ökat ekonomiskt stöd motiveras 
bättre. En extern utredare har värderat de ekonomiska besparingar för 
kommunen och staten som midnattsfotbollen bidrar med. Denna utvärdering 
och rapport är värd en egen fördjupad studie med metodologisk granskning, 
men i detta sammanhang utgör rapporten framförallt ett illustrativt exempel 
på en slags kunskap som används i kommunikation med olika aktörer och 
som ett sätt att skapa legitimitet och mobilisera stöd för verksamheten. Detta 
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sätt att peka på värdet av verksamheten möjliggör framtida kontakt med 
beslutsfattare i den lokala politiken. Att närma sig politiker för att mobilisera 
stöd för verksamheten beskrivs som nästa steg efter att kontakterna med 
förvaltningen redan är etablerade.

Vi får ju ta på oss… vi var ju visserligen lite smånöjda med det vi 
fick från kommunen, vi kunde i alla fall dra igång och sen har väl 
vi inte aktivt jagat kommunen efter mer pengar. Men det kom-
mer vi att göra nu när vi har de här rapporterna i ryggen. […] I 
den rapporten så har vi även gjort en uppskattning på att vi har 
haft samhällsekonomiska besparingar om 28,5 miljoner. […] Ja, 
då känner jag väl att hade ni kunnat investera in lite mer, så hade 
vi kanske kunnat göra lite mer också. […] Vi har gjort ett försök 
via kultur- och fritid som det här egentligen går under. […] Där 
har vi väl egentligen nått vårt tak på vad man kan få ut därifrån. 
[…] Då är vi inte så nöjda så vi har gått ett steg längre och har 
redan approachat kommunledningen och kommer att gå på poli-
tikerna betydligt mycket hårdare. […] Jag menar kommunalrå-
det. Jag menar politikerna, inte tjänstemännen. Att vi har delat 
ut den här rapporten och gett dem tid att läsa den och meddelat 
att vi kommer att komma tillbaka med frågan… […] Jag satt med 
[kommunstyrelsens ordförande], högsta hönset här i kommunen, 
förra veckan bland annat så bollen är i rullning. (Abraham, Kul-
turföreningen FF)

Vi ska återkomma senare till hur den etablerade kontakten med förvaltningen 
har kunnat se ut. Just den kontakten är central för att förstå frågor om hur 
målbilder förhandlas. I citatet ovan lyfter Abraham fram hur denne tror att 
för att få till stånd ytterligare fördjupad samverkan med större ekonomiskt 
stöd från kommunen räcker det inte att jobba i relation till förvaltningen och 
genom de regler om bidrag som förvaltningen följer. Utöver det, och för att få 
till förändrade villkor, måste kommunikation ske med politiska beslutsfattare. 

Strategiska kontakter och diskussioner om ekonomiska vinster
I kontakten med förvaltningen och med fokus på ekonomiskt stöd genom de 
former som finns enligt gällande regler har man nått sitt ”tak”, som Abraham 
säger. Här görs en tydlig och strategiskt viktig distinktion mellan kontakt 
med å ena sidan tjänstepersoner på förvaltningen, med de begränsningar 
i handlingsutrymme som kommer av denna position, och å andra sidan 
politiska beslutsfattare med större möjligheter att förändra den rådande 
ordningen och villkoren för ekonomiska stöd. Denna skillnad är etablerad 
såtillvida att kontakterna först har etablerats med förvaltningen. I ett andra 
skede, med fokus på att utveckla samverkan bortom de begränsningar som 
rått vid uppstarten, har kontakten tagits vidare med de högre politiska 
beslutsfattarna. Efter att just denna intervju genomfördes har stödet ökat och 
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formerna för detta formaliserats. Det ska beskrivas senare i rapporten med 
utgångspunkt i den ansvarige tjänstepersonens beskrivning. 

Ett exempel på kontakt med kommunens politiker är kontakten med 
ordföranden i kultur- och fritidsnämnden. Att rapporten som beskrivs 
ovan som satt fingret på ekonomiska värden av verksamhetens fått ett 
visst genomslag blir tydligt i hur ordföranden i kultur- och fritidsnämnden 
beskriver samverkansrelationen i följande citat.

[Kulturföreningen FF] har gjort en utvärdering av sin verksam-
het, vilka samhällsekonomiska effekter det har haft på… kopplat 
till minskad brottslighet och skadegörelse i närområdet. Jag är 
inte den att kvalitetssäkra deras utvärdering, men jag tror ändå 
att det tyder på någonting att den här typen av verksamhet som 
sker just med [midnattsfotbollen] de tider man håller på och i det 
område som man är, att det faktiskt spelar roll för tryggheten i 
området. […] Men om det är så att de siffror som de har presen-
terat faktiskt stämmer, och jag ingen anledning att ifrågasätta det, 
så kan man ju faktiskt visa på tydliga konkreta resultat med min-
skad skadegörelse och brottslighet, vilket i såna fall ju är jättebra. 
[…] Det är intressant just med rapporten som föreningen själva 
har tagit fram, att de går in och försöker utvärdera effekter av 
verksamheten. Men det skulle man nog önska att vi själva i kom-
munen också kunde… hade mer av den kompetensen och resur-
serna. (Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden, Österstad)

Här framgår det med viss tydlighet att rapporten som föreningen tillsammans 
med stiftelsen tagit fram har kunnat användas i kommunikationen med 
kommunen och att denna rapport och underlag tas på allvar av kommunens 
politiska representant. Att motivera verksamheten med fokus på 
”samhällsekonomiska effekter”, som ordföranden beskriver att föreningen har 
gjort, innebär att verksamhetens bidrag kan framföras med ett språk som är 
kommunikativt i sammanhanget. Även om detta inte är det allra viktigaste, 
för nämndens ordförande, för att politiskt motivera ekonomiskt stöd, finns 
den ekonomiska rationaliteten med i bakgrunden för hur verksamheten 
uppfattas i de politiska rummen. Ordföranden vill inte tillmäta just den här 
undersökningen, med dess specifika metodologi, allt för stor betydelse ifråga 
om hur stora vinsterna är eller ifråga om hur säkra de statistiska underlagen 
är. Men de ger ändå en bild som är politiskt intressant att förhålla sig till 
för nämndens del. Under tiden som verksamheten har följts, kommunens 
stöd till verksamheten ökat i omfattning och formaliserats som ett formellt 
uppdrag med en tydligare långsiktighet än vad som varit fallet tidigare. 
Verksamheten beskrivs ha en hållbar ekonomisk situation som medger goda 
möjligheter att etablera och utveckla verksamheten. Vid verksamhetens 
början fanns förväntningar om ökat stöd från kommunen – förväntningar som 
emellertid inte artikulerats eller kommunicerats särskilt aktivt eller formellt. 
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Förväntningarna har senare fått ett större gensvar med ökat kommunalt 
ekonomiskt stöd och mer formaliserad samverkan mellan föreningen som 
utgör den lokala ledningen och kommunens kultur- och fritidsnämnd och 
-förvaltning.

7.3 Kommunikation och interaktionsmönster
Tjänstepersonen med ansvar för idrottsfrågor på kommunens kultur- och 
fritidsförvaltning ger med fokus på kommunikation med verksamhetens 
företrädare uttryck för en strategisk tanke om att erbjuda en enhetlig ingång 
in i den kommunala organisationen.

En enkel ingång i kommunen
Tjänstepersonen med ansvar för idrottsfrågor på förvaltningen ser utmaningar 
för föreningar i kontakten med kommunen. I följande citat beskrivs, med fokus 
på samverkan med lokala föreningar, betydelsen av att skapa ”förutsättningar 
hur man når in i vår kommun” och att vara ”den förlängda armen” som kan nå 
fram till kommunens olika involverade aktörer.

Vi har en ganska levande handläggarroll. Så att… och en del är ju 
det coachandet, att hjälpa. Speciellt att skapa bättre förutsättnin-
gar hur man når in i vår kommun. Så att det inte är ett hinder att 
man inte råkar träffa på rätt person. Men även om jag och kollegor 
försöker bana väg för föreningslivet så är det inte alltid lätt. För 
vi… det stöter på patrull, för det finns inte alltid någon rätt person. 
[…] Det är nog våran struktur inom kommunen. (Tjänsteperson 
med ansvar för idrottsfrågor, Österstad)

Tjänstepersonen som intervjuats ser på sin egen roll i relation till 
verksamheten som att, utöver att administrera och handlägga olika stöd 
och underlätta för verksamheter inom förvaltningens politikområde, även 
att ”coacha” och vägleda representanter från föreningslivet i sina kontakter 
med den kommunala förvaltningen. I dennes beskrivning finns ett stort antal 
enheter inom kommunen som sinsemellan inte alltid kommunicerar med 
varandra och som inte minst är svåra för en utomstående aktör att navigera 
bland. I beskrivningen framträder dessa olika enheter till och med för 
tjänstepersonen själv som svåra att redogöra för deras inbördes förhållanden. 
Just svårigheter att navigera för verksamheten i relation till den kommunala 
förvaltningsstrukturen påpekas av tjänstepersonen genom ett tillfälle när 
Kulturföreningen FF sökt pengar för integrationsarbete, där tjänstepersonen 
kunde se till ”att de sökte hit istället så vi får liksom helhetsgreppet från 
kommunen från ett ställe”. På det sättet kunde kultur- och fritidsförvaltningen 
bli den enhet som föreningen orienterade sin kontakt med kommunen 
genom. Föreningens aktivitet i att söka ekonomiska stöd för verksamheten 
från kommunen utgör en illustration för hur olika delar inom kommunens 
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förvaltning inte står i direkt kontakt med varandra, men där kunskap kan 
spridas. 

Dialog med förvaltningen
Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden pekar också på vikten av kontakt 
med tjänstepersonerna på förvaltningen för att kunna dels söka rätt bidrag, 
men dels också för att i dialog kunna utforma sin verksamhet så att där finns 
möjligheter till samverkan.

Ofta är det så att föreningar har en verksamhet som man tycker 
fungerar väldigt bra, och så ligger man på kommunen för att se 
hur kan kommunen gå in och stötta det här, för att kunna göra 
den ännu bättre eller utöka den eller leda vidare. Därifrån blir det 
ju ofta en dialog mellan kultur- och fritidskontoret och förenin-
gen, om vilka bidragsformer… […] Det finns ju verksamheter som 
inte lämpar sig som uppdrag, där det är viktigt att föreningen har 
en ännu större frihet, eller är i ett utvecklingsstadie… där det är 
svårt att säga att de kommer att styra mot de här målen. (Ord-
föranden i kultur- och fritidsnämnden, Österstad)

Här introduceras också villkoret för hur verksamheternas upplägg måste 
kalibreras med politiska mål och hur förvaltningen och tjänstepersoner är 
nyckelfunktioner för detta arbete. Just möjligheten till kontakter mellan 
verksamhetens lokala ledning och företrädare för kommunens förvaltning 
och politiska ledning framstår som viktig för att möjliggöra stöd.

I följande citat lyfts fram hur verksamheten på kvälls- och nattetid påkallat 
särskilt uppmärksamhet för kommunen ifråga om att ha kontakt med väktare 
och städservice. I sådana frågor har den kommunala förvaltningen sett på sin 
roll som att vara den ”förlängda armen” in i den kommunala förvaltningen, 
som kan nå enklare fram till den del i förvaltningen som hanterar 
anläggningsfrågor. Detta framstår som angeläget då sådant annars riskerar 
att utgöra eller uppfattas som byråkratiska hinder för verksamheten.

Men vi har haft en väldigt god dialog men förhållandevis ganska 
låg insats från kommunen när det har gällt liksom. Det har varit 
basen med hallhyran. […] Jag har kunnat vara förlängda armen 
ner till [lokalenheten] som man bokar och så. Men jag har liksom 
upplevt att vi har försökt att bana mark liksom för att lösa det, för 
vi har sett att det här är nåt som föreningen vill prova. Och då ska 
inte vi sätta käppar i hjulet, och försöka lösa de här byråkratiska 
sakerna. (Tjänsteperson med ansvar för idrottsfrågor, Österstad)

Återigen framstår det i denna beskrivning som att den centrala ambitionen från 
den del av förvaltningen som den här tjänstepersonen representerar har varit 
att vara en ingång till kommunens olika delar och att underlätta för föreningen 
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att bedriva den verksamhet som de vill bedriva. Genom verksamhetens 
interna arbetsdelning där särskilt Föreningsledaren Abraham ansvarar för 
att föra kontakten med de olika samverkande parterna, och att kommunen 
samordnar sina kontakter med föreningar genom en särskild tjänsteperson 
har kontakterna mellan verksamheten och kommunen underlättats. I detta 
citat, liksom i flera andra, poängteras hur kommunen vill beskriva sin insats 
som ”inte sätta käppar i hjulet” och ”lösa byråkratiska saker” – att stödja 
verksamheten kort sagt. Detta har visat sig viktigt inte minst ifråga om att 
kalibrera förväntningar på verksamhetens sociala bidrag med de politiska mål 
som reglerar nämnden och förvaltningens verksamhet.

7.4 Möjligheter till målkalibrering
Samtidigt som förvaltningen i tidigare beskrivningar av tjänstepersonen givit 
uttryck för en understödjande roll finns ambitioner från både kommunen och 
från verksamheten att kommunicera kring gemensamma mål och viljor. 

Att arbeta efter och följa verksamhetsmål
Abraham beskriver i följande citat hur den administrativa rutinen sett ut för 
hur kommunen har täckt lokalkostnaderna. Men särskilt viktigt här framstår 
relationen mellan verksamhetens ambitioner och de politiskt formulerade 
målen.

Kultur och fritid betalade… vi skickade in en ansökan till kultur 
och fritid två gånger per år, för hösten och för våren. […] Vi kom-
mer ju in med en projektsansökan där vi beskriver målet och vad 
det är vi strävar efter att göra och vilken målgrupp och etcetera 
vi har. Där förtydligar vi egentligen bara vad vi ska göra. Där de 
egentligen ställer i motkrav till oss att vi faktiskt gör det vi har 
printat upp i vår ansökan så att vi kan komma med en komplett 
återrapportering tillbaka. (Abraham, Kulturföreningen FF)

I citatet ovan beskriver Abraham hur verksamheten i projektansökan 
huvudsakligen formulerar dessa mål och beskriver sin verksamhet. Dessa mål 
och medel för att uppnå dessa är kalibrerade mellan verksamheten, genom 
Abraham och Kulturföreningen FF med tjänstepersonen på kultur- och 
fritidsnämnden. I det avseendet menar Abraham att de egentligen bara behöver 
bedriva midnattsfotbollen på det sätt som de avsett och som de beskrivit i 
ansökan samt inkomma med en rapport där de beskriver att de genomfört 
den verksamhet som de avsett, för att kommunen ska bidra med kostnaden 
för lokal. Just att driva verksamheten, delvis utifrån mål som är formulerade 
av någon annan än den utförande aktören uppfattas emellertid knappast som 
ett påtagligt bekymmer för Abraham. Förhållandet till politiskt formulerade 
mål utvecklas senare i rapporten, efter ett kort nedslag i ambitionerna om att 
etablera långsiktighet i de ekonomiska stöden.
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Viljan till kontinuitet
I följande citat menar tjänstepersonen att den tidigare formen av samverkan 
har fungerat bra, med en återkommande dialog med och uppföljning av 
verksamheten och att detta stöd har följt på terminsvis eller årlig basis.

De söker för projektet och de pengarna som vi har beviljat skrivs 
fram på beslut då och så går det riktat till att det är hallhyran. Så 
vi har hela tiden fått göra ett beslut på och haft uppföljning. […] 
Då har vi känt … nej, men vi fortsätter. Vi tar en termin till. (Tjän-
steperson med ansvar för idrottsfrågor, Österstad)

Centralt i denna beskrivning är hur det handlar om ett rutinmässigt 
projektansökningsförfarande som återupprepas termins- eller årsvis. Båda 
parter har velat formalisera mer långsiktiga samverkansformer, och för 
detta är det centralt att kommunicera kring och kalibrera politiska mål 
och verksamhetens ambitioner. Det är där som den mer formaliserade 
uppdragsbeskrivningen och uppdragsbidraget som form för ekonomiskt 
stöd aktualiseras, och med det: vikten av former för att kalibrera politiska 
mål med verksamhetens potential. Formen för tillfälliga stöd med 
återkommande förlängningar har både den lokala ledningen och företrädare 
för kommunen velat formalisera i en mer långsiktig samverkansrelation. 
Därför har kommunens kultur- och fritidsnämnd efterhand beslutat att ge 
den lokala ledningen med Kulturföreningen FF formella uppdrag att bedriva 
midnattsfotbollen. Detta med stöd i att verksamhetens bidrar till att uppfylla 
de politiska mål ifråga om ungdoms-, integrations- och områdesarbete som 
den politiska majoriteten i kommunfullmäktige har fastslagit. Från nämndens 
sida har bedömningen gjorts att verksamheten ligger i linje med de politiska 
målen och att man vill hitta mer stabila former för att stötta verksamheten. 
Denna form av samverkan är inte begränsad till bidrag för lokalkostnader. Den 
utgörs inte heller av ett vanligt föreningsbidrag som den ideella föreningen 
är berättigad och är heller inte formaliserad som ett idéburet-offentligt 
partnerskap (IOP). Samverkan beskrivs istället som ett ”uppdragsbidrag” där 
föreningen får ett bidrag för att bedriva en verksamhet som följer de politiskt 
utformade målen i nämndens verksamhetsområde. Genom denna relation 
kan verksamheten följas upp och utvärderas med utgångspunkt i den politiskt 
utformade målformuleringen. På detta sätt görs de sociala mål som antagits 
som politiska ambitioner villkoren för stödet till den idrottsverksamhet som 
genom denna manöver snarast blir en praktik som överlappar gränsen mellan 
kultur- och fritids, idrotts- och socialpolitik.

Nu går det upp i nämnd här om några veckor för att få det här… 
vi vill påvisa att vi fortfarande vill fortsätta med [midnattsfotboll] 
och att det inte ska vara en ansökningsprocess, utan vi ger dem ett 
uppdrag. Och då är det inget man kan söka ett uppdragsbidrag, 
utan då är det ett initiativ från kommunen. […] Det är en överen-
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skommelse i skrift då som… det går upp som en tjänsteskrivelse 
som nämnden fattar beslut på, men som en bilaga är en överen-
skommelse som är kopplad till nämndens uppdrag och de mål 
som vi ska uppnå. […] Vi tycker att det här ligger i rätt spår för 
att det här ligger verkligen i nämndens mål, alltså den uppfyllelse 
vi ska nå. [Midnattsfotbollen] är en väldigt bra pusselbit där, så 
därför så ser vi att det kommer som uppdrag från oss här. […] 
Och nu blir det som tre spår. Det blir den gamla [midnattsfotbol-
len i Österort] med de här timmarna de har haft varje kväll för de 
grabbarna mestadels. Fast det är öppet för tjejer med, men mest 
grabbar är det ju. Sen kommer det att vara ett block innan som är 
tjejer, två timmar, och sen så ansöker de just nu om ett block för 
nyanlända så att det blir en separat tid, fast de även kan vara med 
på kvällstid. (Tjänsteperson med ansvar för idrottsfrågor, Öster-
stad)

På detta sätt antar kommunens nämnd och därmed förvaltning en mer aktiv 
roll i samverkan och i verksamhetens styrning. Politiska mål formuleras och 
styr förvaltningens arbete med föreningar. Dessa mål finns i det läget för 
Kulturföreningen FF att förhålla sig till.

Om politiska mål
Betydelsen av kontakten mellan förvaltningen, och den tjänsteperson som 
kommit till tals tidigare och verksamhetens ledning, med Abraham i spetsen, 
beskrivs av ordföranden i nämnden såhär.

I grunden så bereds det av tjänstepersonerna på kultur- och fritid-
skontoret. Som går in och tittar på verksamheten för att avgöra 
om det här är en verksamhet som svarar upp mot målen. Sen får 
vi i det beslutsunderlag som vi får till nämnden, så får vi en klar 
redogörelse om att det här är inriktningen för verksamheten, och 
de här målen i uppdragsplanen svarar verksamheten upp mot. 
Utifrån det då, beslutar vi om man ska ge verksamheten uppdrag 
eller inte. […] Vi har ju via kultur- och fritids bidragsgivning helt 
andra möjligheter att tillsammans i dialog utveckla en bidragsan-
sökan, eller utveckla ett projekt. (Ordföranden i kultur- och fritid-
snämnden, Österstad)

För det första beskriver ordföranden här en uppdelning mellan vad som är 
förvaltningens ansvar, att bereda ärendet genom att bedöma villkoren för och 
möjligheterna till måluppfyllelse, och vad som är ansvaret för beslutsfattarna 
i nämnden, att bestämma över den form av stöd som ska ges. Här handlar 
det om det uppdrag som verksamheten till slut får av kommunen som 
också genererar ett betydande ekonomiskt stöd. För det andra utvecklas 
resonemanget om betydelsen av kommunikation för att stämma av eller 
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kalibrera mål och förväntningar mellan de samverkande parterna. Genom 
dialog kan problem och brist på kalibrering förekommas, menar ordföranden, 
då kan olika frågetecken rätas ut i dialog innan det blir ärenden för beslut i 
nämnden. Här är gränsen mellan vad som i konkret mening är kalibrering 
genom dialog, och vad som är att målbilder mer informellt råkar överlappa 
varandra, svår att bedöma. Kommunikationsformerna utgör oavsett vilket 
ett sammanhang där målbilder kan bli synliga och formuleras i relation till 
varandra.

Att bedriva verksamhet på uppdrag med politiskt formulerade mål
Med fokus på bidragsformen som kan ske genom att ge verksamheten ett 
formellt uppdrag, utvecklar tjänstepersonen med ansvar för idrottsfrågor på 
kultur- och fritidsförvaltningen i Österstad vilken roll som förvaltningen har 
i denna kommunikation och samverkan. Denne lyfter fram hur kommunen 
aktivt jobbat med att förenkla för föreningar som vill göra överenskommelser 
med kommunen i de fall där man bedömer att det finns gemensamma mål eller 
förutsättningar att kalibrera verksamheters mål med kommunens politiskt 
formulerade målbilder. Det handlar om att kunna involvera föreningar i 
kommunens verksamheter för att möjliggöra måluppfyllelse, men samtidigt 
värna föreningarnas autonomi.

Förut så var det mer att vi specificerade att ni ska ha verksamhet 
på fredagskvällar det här klockslaget och väldigt liksom mer styrt. 
[…] Sen har vi ändrat till liksom… […] Vi har lämnat mer fri-
het till föreningarna än att vi kommer med pekpinnar. Men vi är 
ju… vi har ju på ett sätt blivit tuffare att man verkligen ska nå och 
svara upp för målen än man har större frihet i hur man löser det. 
[…] Till vilken del ska vi precis ge ett uppdrag från våra mål eller 
vilken del är att föreningarna ska söka? Alltså vart… hur hittar 
vi… vart hittar vi balansen? Vilken del ska vara vilken del? Och då 
är vi inne lite på… eller är det så att vi helt ska ligga i föreningar-
nas händer och sen får det bli som det blir med målen? Eller hur 
mycket ska vi trycka på för att nå måluppfyllelse? (Tjänsteperson 
med ansvar för idrottsfrågor, Österstad)

Här poängterar tjänstepersonen hur midnattsfotbollen i praktiken arbetar 
utifrån mål som formulerats politiskt av kommunens fullmäktige och som 
antagits av den för området ansvariga nämnden – ”de började jobba utifrån våra 
mål”. Här kan noteras hur den lokala ledningen för verksamheten, Abraham 
och Sulejman, inte särskilt uttrycker att de har förändrat varken målsättningar 
eller verksamhetsformer i någon nämnvärd utsträckning. Samtidigt finns en 
viss reflektion hos företrädarna för kommunen kring spänningen mellan att 
se på verksamheten som en aktör med uppdraget att arbeta efter politiskt 
(och externt) formulerade mål – att komma ”med pekpinnar” – eller att 
låta föreningens verksamhet (etablerad som ett exempel på civilsamhällelig 
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aktivitet) ha ”mer frihet” i hur mål och medel för verksamhet kan bedrivas. 
Denna spänning kan regleras genom i alla fall idéer om uppföljning och 
rapportering av verksamheterna ifråga om deras måluppfyllelse. Friheten är i 
det avseendet villkorad måluppfyllelse – det vill säga uppfyllelse av mål som är 
politiskt formulerade och som är villkorande för överenskommelser om stöd. 
På det sättet kan en verksamhet, driven av det civilsamhälleliga föreningslivet 
förstås som utförare av verksamhet (utfört på uppdrag) med kommunen som 
uppdragsgivare. 

Autonomi eller instrumentalisering att utföra på uppdrag
Principiellt skulle detta kunna förstås problematiskt i relation till 
föreställningar om instrumentalisering av ett föreställt autonomt civilsamhälle 
som garanteras sin samhällsnyttiga potential givet just denna autonomi. 
I praktiken verkar dock knappast denna möjliga konflikt göra sig gällande. 
Den ansvarige tjänstepersonen hänvisar med avseende på de mål som 
gäller för överenskommelsen och uppdraget till den politiska majoriteten i 
kommunfullmäktiges mål. De mål som gäller för kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde är antagna i relation till de av fullmäktigeförsamlingens 
övergripande mål och betonar med olika beskrivningar rättigheter att delta 
i samhällslivet, skapa tillit till andra människor och motverka social oro och 
kriminalitet. På nämndnivå innebär detta att de verksamheter som får detta 
stöd och som bedrivs på uppdrag ska bidra till inkludering av socioekonomiskt 
underrepresenterade grupper, integration och jämställdhet och särskilt 
med fokus på riktade verksamheter i socioekonomiskt utsatta områden. 
Dessutom ska sådana verksamheter ske i samverkan med andra förvaltningar 
i kommunen. Det här beskriver ordföranden i Österstads kultur- och 
fritidsnämnd på följande sätt.

Sen har vi ju olika slags bidragsformer också. Dels riktade upp-
dragsbidrag, att föreningar får ett uppdrag att utföra en verksam-
het åt kommunen egentligen. [Stödet till midnattsfotbollen] är 
ett uppdrag. […] Här har vi en verksamhet som vi tror på, som 
vi har kört ett tag, som kommunen ytterst bedömer bidrar till de 
mål som kommunen har. Ytterst… vi styr ju med uppdragsplaner 
varje år, det är det som är det politiska styrdokumentet för nämn-
den. Ser vi då att föreningen har en verksamhet, eller skulle kunna 
utföra en verksamhet som styr mot de mål som vi har i vår up-
pdragsplan, då kan vi ge ett uppdragsbidrag till en förening för 
att utföra en viss verksamhet. Sen finns det begränsningar i hur 
detaljstyrande vi kan vara i ett sånt uppdrag eller i en sån över-
enskommelse. […] Det är viktigt att det fortfarande finns en stor 
frihet för föreningen att utforma verksamheten. […] Om man tit-
tar på föreningens åtagande i överenskommelsen, så är det egent-
ligen bara att föreningen åtar sig att bedriva den öppna verksam-
heten [midnattsfotboll]. […] Det ska man ju vara medveten om 
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när man jobbar med bidragsgivning, att i grund och botten bygger 
ju det på att vi har ett fritt och fristående föreningsliv någonstans. 
Och då ska man vara medveten om att går man in från en kom-
mun med pengar i en förening med ett visst syfte, så kan det ju 
mycket väl bli så att man inte lever upp till eller når de mål som 
man hade. (Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden, Österstad)

Här beskrivs just uppdragsformen som en viktig politisk strategi för att involvera 
föreningslivet i allmänhet och midnattsfotbollen genom Kulturföreningen FF 
specifikt, i att bidra till att uppfylla kommunens politiska mål. Nämndens 
ordförande som varit med att fatta beslut om denna form av samverkan 
balanserar i sin beskrivning mellan att betona vikten av verksamheten bidrar 
till de mål som formuleras politiskt och värdet av civilsamhällets frihet och 
autonomi samt att det aldrig går att förvänta sig en exakt måluppfyllelse av 
en sådan aktör. Återkommande i denna beskrivning ses idrottsföreningen och 
midnattsfotbollens organisatoriska ledning som en utförare av en verksamhet 
som ändå förväntas bidra till kommunens mål. I överenskommelsen framgår 
också att verksamheten får stöd på grundval av att den ”kompletterar, utökar 
eller ersätter” sådan kultur- och fritidsverksamhet som bedrivs i kommunal 
eller annan regi. Detta kommenterar ordföranden i nämnden såhär

I det här fallet innebär det verkligen inte att det ersätter, utan 
är det uppenbart så att det kompletterar. Fritidsgårdarnas verk-
samhet till exempel. Där har vi väl delvis en överlappning tänker 
jag. Men det kan också vara att den kompletterar… kanske inte 
primärt kommunal verksamhet, men annan… mer organiserad 
föreningsverksamhet som också stöttas vi kultur- och fritid. Att 
det här når en grupp ungdomar som [Kulturföreningen FF] och 
andra föreningar kanske har svårt att nå i sin ordinarie verksam-
het. Så på det sättet skulle jag också säga att det kompletterar. 
(Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden, Österstad)

Även i denna beskrivning framstår det som viktigt att inte lyfta fram 
verksamheten som en ersättning för verksamhet som annars kommunen 
skulle kunna bedriva i egen regi, utan att det handlar om ett komplement. 
Inte minst blir det viktigt att påpeka hur verksamheten och det arbete som 
sker i föreningslivet kompletterar och genom sin förmodade särart möjliggör 
engagemang i föreningsliv för unga på olika sätt som kommunal verksamhet 
kanske inte skulle kunna möjliggöra. 

7.5 Form för samverkan
Frågan om utförarskap av en slags service eller tjänst och civilsamhällets 
förmodade är ett återkommande tema när det gäller kommunens relation till 
den lokala verksamhetsledningen och Kulturföreningen FF. 
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Ett egenvärde ifråga om aktivering av civilsamhället
Å ena sidan är det principiellt sett mindre viktigt vem som utför en verksamhet 
som leder till att politiska mål kan uppfyllas, enligt ordföranden; å andra 
sidan är det speciellt just med föreningslivet att där finns ett egenvärde med 
engagemang och deltagande.

Om man kan åstadkomma en riktigt bra verksamhet som på något 
sätt hjälper oss att uppfylla våra mål. Då är det för det första gan-
ska ointressant vem som då är utförare av den verksamheten, om 
det är kommunen, en förening eller möjligtvis upphandlat via ett 
företag. Sen finns det ett egenvärde i att engagera föreningslivet. 
[…] Dels så handlar det om att för varje skattekrona vi lägger in 
i en verksamhet så lägger de in ideella timmar, så att man får en 
jädra utväxling på varje skattekrona som man lägger in. För det 
andra, och det är ju ett av de mål som vi har i vår uppdragsplan att 
vi ska får fler barn och unga aktiva in i föreningsliv. (Ordföranden 
i kultur- och fritidsnämnden, Österstad)

Dels finns politiska mål att få fler unga, särskilt i de områden som lyfts fram 
som särskilt utsatta, att bli aktiva i föreningslivet. I det avseendet framställs 
just föreningsengagemang som ett mål och egenvärde och deltagande i 
midnattsfotbollen framstår som en väg mot detta. Kommunens stöd till en 
verksamhet som kan fungera som en brygga till aktivt föreningsliv blir på 
det sättet att medel för denna måluppfyllelse. Dels finns en slags ekonomisk 
potential och rationalitet i det aktiverade föreningslivet. 

En ekonomisk utväxling med civilsamhället som utförare
När civilsamhället blir utförare av verksamhet som ska leda till politisk 
måluppfyllelse får kommunen, i beslutsfattarens beskrivning ovan, en 
”utväxling” på de satsade pengarna genom det ideella arbete som sätts igång av 
denna insats. Det innebär en vinst som inte kan göras med andra, alternativa, 
utförare. Sett i ljuset av vad som ofta beskrivs som begränsade resurser för den 
kommunala sektorn kan detta tolkas inom ramen för ett slags ekonomiska 
incitament för att samverka med civilsamhället.

Genom denna mer formaliserade samverkan mellan kommunen och 
verksamheten ökar även den ekonomiska insatsen från kommunens 
sida betydligt. Tjänstepersonen beskriver, i sammanhanget av att det är 
betydelsefullt med diversifierade aktiviteter för dels nyanlända ungdomar 
och dels flickor samt den planerade etableringen i fler stadsdelar i Österstad, 
hur kommunens nämnd och förvaltning tänker sig en fördelning av den 
ekonomiska insatsen.

Vi kommer nu att gå in i en överenskommelse som är förslagsvis 
på 200 000 per år från kommunen, då det är 25 000 per område 
som täcker hyresdelen, och sen blir det 125 000 som blir ett par-
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aply. Och det går till övrig projektverksamhet då. Ledararvoden 
och så. (Tjänsteperson med ansvar för idrottsfrågor, Österstad)

Även om de ungefärliga summor ifråga om det stöd som nämns här utgör 
en mindre summa för en kommun av Österstads storlek, så handlar det 
om en förhållandevis stor summa för stöd till verksamheter inom kultur- 
och fritidsområdet – och särskilt en mycket stor summa i relation till hur 
omfattande den ekonomiska insatsen varit tidigare och i relation till hur stor 
budget midnattsfotbollen lokalt har totalt. Det förhållandevis omfattande 
ekonomiska stödet till en kultur- och fritidsverksamhet som denna kan 
förstås mot bakgrund av de förväntningar som finns från kommunen att bidra 
till sociala ändamål som mer kan förstås som socialpolitiska med fokus på 
integration, brottsprevention och lokal utveckling. På det sättet etableras 
kultur- och fritidspraktiker som kommunalt socialpolitiska praktiker.

Potentiell utveckling och expansion
Med avstamp i hur verksamheten betraktas vara etablerad i Österstad med 
regelbunden verksamhet och med långsiktig tilltro till att verksamheten kan 
fortsätta att bedrivas, finns ambitioner om att utveckla verksamheten på flera 
sätt. För det första håller det på att startas en separat tid på kvällen för nyanlända 
ungdomar. Dessa är välkomna även på den ordinarie midnattsfotbollen, men 
som ett sätt att engagera just denna grupp av unga i området tror ledarna att 
en separat tid kan vara en väg framåt. För det andra vill den lokala ledningen 
etablera separata tillfällen, på egna tider, för tjejer. Ambitionen är att bedriva 
separat midnattsfotboll för tjejer, men i planerna finns olika alternativ om 
liknande tjejverksamhet. Dessa två utvecklingsplaner är särskilt viktiga för 
kommunens engagemang i verksamheten. Såhär beskriver tjänstepersonen 
på kultur- och fritidsförvaltningen läget.

Det som har hänt nu är att man har ju utökat sin verksamhet och 
fick rätt många nyanlända till sin verksamhet också. och de sökte 
medel till att utöka med en ny tid. De kom även på den ordinarie 
tiden, men de vill ha ett eget block. Och sen så hade de förfrågan, 
för det har vi tryckt på från kommunen så här att vi vill gärna få 
med tjejerna på nåt sätt också. […] Så att där har vi haft… fört di-
alog hur vi ska kunna starta upp där. (Tjänsteperson med ansvar 
för idrottsfrågor, Österstad)

För det tredje planeras för midnattsfotboll i ytterligare två stadsdelar. I en av de 
nya stadsdelarna har verksamheten redan startat under den tid verksamheten 
följs i forskningsprojektet. Där har kommunen genom den tjänsteperson 
som återkommande kommit till uttryck i rapporten spelat en aktiv roll. Med 
detta fokus pekar tjänstepersonen på varför spridningen till det område som 
kan kallas Ytterort inte ligger närmast tillhands och pekar på avsaknaden 
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av resursstarka föreningar där. Utöver den geografiska spridningen beskrivs 
betydelsen av organisatoriska förutsättningar för att etablera verksamheten 
på en ny plats. Detta knyter an till den organisatoriska utveckling och 
diversifiering av praktiken som planeras för framtiden. I Norrort finns en 
väl fungerande förening som kan bedriva verksamheten tillsammans med 
Kulturföreningen FF menar tjänstepersonen. 

En utvecklad organisationsform
I kontrast till etablering i Norrort kan situationen i Ytterort kommenteras 
vidare och anledningen till varför inte etablering av midnattsfotbollen 
prioriteras där. Gemenskap i Österstad är en ideell förening som under tiden 
verksamheten följts har bildats för att samordna olika sociala idrottsprojekt i 
Österstad. Utöver att midnattsfotbollen på sikt planeras att bedrivas genom den 
nya föreningen, där Kulturföreningen FF är en central aktör tillsammans med 
bland annat Norrort FF och Elitidrottsföreningen FF, bedrivs sammantaget 
fyra andra verksamheter inom Gemenskap i Österstads samverkan – bland 
annat i projekt för skolbarn med fokus på språkutveckling och integration 
(se Ekholm & Dahlstedt 2017, 2018a). Grundaren av Gemenskap i Österstad 
säger såhär om svårigheten att etablera midnattsfotboll i Ytterort där det 
saknas bra föreningar.

Vi bygger ju upp den här verksamheten väldigt kraftigt i [Öster-
ort] och [Söderort], och där är [Kulturföreningen FF] en väldigt 
stark idrottsförening. […] [Norrort FF] är ju sedan gammalt… 
organiserade och sin upptagning här i [Norrort]. Men däremot, 
i [Ytterort] finns ingen fotbollsförening som har den kraften… så 
att de har någon ungdomsverksamhet överhuvudtaget. Därför är 
vi tveksamma till att gå vidare med [Ytterort] innan vi känner 
att det finns någon ordentlig lokal partner. […] Åtminstone kan 
vi säga att vi kommer att avvakta med [Ytterort] tills vi känner 
att de andra tre områdena fungerar. (Grundaren av Gemenskap 
i Österstad)

Med avseende på framtidsplaner talar olika respondenter om en 
organisatorisk utveckling av verksamheten där de delar av Kulturföreningen 
FF:s sociala verksamheter såsom bland annat midnattsfotbollen kan ingå i 
en större förening där andra idrottsföreningars (bland annat Norrort FF 
och Elitidrottsföreningen FF) sociala projekt kan bedrivas. Dessa planer 
poängteras med avseende på eventuella samordningsvinster ifråga om att 
söka ekonomiskt stöd och möjligheter att använda sig av de olika aktörernas 
etablerade verksamhetsformer. Planen har varit att skapa en ekonomisk 
förening, Gemenskap i Österstad. Samtidigt har dessa planer påpekats från 
den kommunala förvaltningens sida, att det kan innebära ett hinder för att 
vara berättigad till föreningsbidrag och subventionerade lokalkostnader 
från kultur- och fritidsförvaltningen. Återigen illustreras betydelsen av att 
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balansera mellan olika verksamhetsvillkor och navigera rätt i relation till den 
befintliga kommunala politiska och förvaltningsmässiga strukturen. Detta är 
något som tjänstepersonen på kultur- och fritidsförvaltningen återkommer 
till.

De vill skapa nån ekonomisk förening eller nån annan typ av sån 
social… ja samla allt under ett tak. […] Och under processens 
gång så har jag varit tydlig med att om vi från kommun härifrån 
med vårat regelverk så måste det vara en förening […]. [Kultur-
föreningen FF] har ju vi jobbat med och där känner vi oss trygga. 
[…] Parallellt har ju de dragit igång [Gemenskap i Österstad]. 
Då kan vi inte göra en överenskommelse för ni kan inte få några 
mer pengar från kommunen som det ser ut om ni söker för [Ge-
menskap i Österstad] just. […] Det är väl mer att de ville samla 
alla projekt under ett tak. Men de har ju stött på lite mer patrull. 
(Tjänsteperson med ansvar för idrottsfrågor, Österstad)

Utöver att sätta ljuset på rent administrativa rutiner och etablerandet av 
institutioner för samverkan, kommunikation och kalibrering av målbilder, 
reser denna beskrivning frågor om instrumentalisering av det föreställt 
autonoma civilsamhället och om hur socialpolitiska målbilder i praktiken 
villkorar stöd på kultur- och fritidsområdet, något som formaliserar kraven på 
social nytta och gör idrottspraktiker (i praktiken) till socialpolitiska praktiker. 
Särskilt aktualiserar dessa beskrivningar betydelsen för verksamheten av att 
navigera i relation till de krav och villkor som andra aktörer riktar mot dem. 
Detta sätter ljuset på betydelsen av att ha tillgång till resurser och förmågor 
för att navigera i detta samverkanslandskap. Mot denna bakgrund har 
Gemenskap i Österstad slutligen utformat sin samverkansverksamhet mellan 
de olika ideella idrottsföreningarna som en ideell förening. Det framstår som 
tydligt hur verksamheten anpassar sig efter de formella krav som kommunens 
regelverk ställer den lokala ledningen inför.

Sammanfattningsvis beskrivs etableringen midnattsfotboll lokalt i Österstad 
som framgångsrik och långsiktig. I Österstad drivs verksamheten framförallt 
av ledare genom en etablerad idrottsförening, som dessutom har haft en 
mycket aktiv samverkan med en annan idrottsförening i staden. Båda 
dessa föreningar kan beskrivas som väl etablerade och resursstarka samt 
med många engagerade medlemmar. Deras etablerade infrastruktur kan 
tillsammans med stiftelsens koncept förstås som en form för verksamheten. 
Relationen med kommunen har präglats av samsyn huvudsakligen ifråga 
om ekonomiska stöd och villkor samt även om verksamhetens möjligheter 
ifråga om social nytta och hur dessa förhåller sig till de politiska mål kring 
jämlikhet, integration och lika villkor som formulerats av kommunens 
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politiska beslutsfattare och som gäller för förvaltningen. Kontakt och dialog 
mellan verksamheten och kommunen sker huvudsakligen genom en särskild 
kontakt vid kultur- och fritidsförvaltningen, men även genom mer politiska 
påtryckningar med beslutsfattare på högre kommunal nivå. Stiftelsen och 
representanter för lokala sponsorer har en mindre roll i dessa kontakter, 
utan de sker framförallt av en specifik ledare för verksamheten. Givet dessa 
former för dialog och möjligheter att kalibrera verksamhetens ambitioner 
med politiska mål har mer långsiktig och formaliserad samverkan kunnat 
utvecklas genom överenskommelse om att stötta verksamheten genom ett 
formellt uppdrag till verksamheten från kultur- och fritidsnämndens sida. 
Denna grund möjliggör fortsatt utveckling av verksamheten till andra 
stadsdelar och med verksamheter specifikt för tjejer och för nyanlända (något 
som också förväntats från kommunens sida).
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8. Möjligheter och begränsningar för etablering
I detta kapitel beskrivs kortfattat några framgångsfaktorer som kunnat 
identifieras gällande möjligheterna att etablera långsiktig samverkan. Sådana 
kunskaper är av viktig kommunstrategisk relevans ifråga om mer generella 
villkor för samverkan mellan kommuner och aktörer i civilsamhället.

8.1 Verksamheter och samverkan betraktade i ljuset av varandra
Ett viktigt resultat i studien gäller hur villkoren för verksamheterna i Västerstad 
och Österstad ser olika ut. Det fanns olika förutsättningar i de olika städerna 
när de startades och verksamheterna har utvecklats på olika sätt vad det gäller 
etablering. Dessutom är framtidsutsikterna för fortsatt utveckling väsentligen 
olika. För att förstå mer kring denna skilda utveckling kan knappast 
enskilda faktorer gällande samverkan med kommunerna isoleras från andra 
förklaringar. Förklaringar kan sökas i verksamheternas interna organisering, 
i deras kontakter med stiftelsen och med andra samverkande aktörer såsom 
de olika sponsorer och vilka bidrag de har fått (se Ekholm & Holmlid, 
kommande), och inte minst i relation till de olika platserna där de bedrivs. 
När det gäller just relationerna mellan verksamheterna, de föreningar som 
involveras i ledningen av verksamheterna, och kommunernas förvaltningar, 
tjänstepersoner och politiska beslutsfattare ska ändå några punkter lyftas 
fram särskilt. Det handlar om kännetecken på samverkansrelationerna som 
skiljer mellan de två olika lokala sammanhang som undersökts.

• Förekomst av befintliga (och samverkande) lokala föreningar: I 
Västerstad saknades en befintlig föreningsstruktur som hade kunnat 
underlätta arbetet med etableringen vid verksamhetens uppstart och för 
att kommunicera med företrädare för kommunen. Mycket organisatorisk 
kraft har gått åt till att etablera en sådan föreningsstruktur. I Österstad 
fanns en förening som var väl etablerad lokalt och som dessutom hade 
etablerade relationer till ytterligare en resursstark förening samt med 
befintliga relationer med kommunens förvaltning.

• Ekonomiska förutsättningar: I Västerstad har ekonomiska resurser 
saknats för att exempelvis avlöna de ledare som deltar i verksamhetens 
aktiviteter. Sådan ersättning bedöms som särskilt viktigt för att skapa ett 
långsiktigt engagemang hos ledarna och en förutsättning för regelbunden 
aktivitet. Sponsorer bidrar med ekonomiska medel för att bland annat 
betala lokalkostnader. Kommunen upplåter lokal med subventionerad 
hyra utöver ekonomiskt stöd genom föreningsbidrag. I Österstad finns 
goda ekonomiska resurser för att skapa regelbundenhet i aktiviteterna. 
Ledarna får ersättning för sitt engagemang och de deltar regelbundet i 
aktiviteterna vilket har garanterat en etablerad verksamhet lokalt. Den 



78

samverkande Elitidrottsföreningen FF:s deltagande har garanterat en 
infrastruktur för ekonomisk sponsring. Kommunen har bidragit med 
föreningsbidrag men också med full täckning för lokalkostnader. Den 
ekonomiska relationen har utvecklats till att verksamheten bedrivs 
som ett formellt uppdrag från kommunens sida med en omfattande 
finansiering knutet till detta upplägg. Detta gäller om verksamheten 
bedöms svara mot de mål kring jämlikhet och integration som antagits 
politiskt.

• Interaktionsmönster med fokus på förvaltning eller politiska 
företrädare: I Västerstad har kontakter från verksamhetens ledning 
framförallt skett med politiska beslutsfattare på hög kommunnivå, med 
fokus på att förändra villkoren och möjligheterna för ekonomiskt stöd. 
Detta har resulterat, enligt företrädare för kultur- och fritidsnämnd och 
-förvaltning, i kommunikationssvårigheter och minskade möjligheter 
att bistå den lokala ledningen med stöd ifråga om att söka ekonomiskt 
stöd. I Österstad har kontakterna huvudsakligen skett med en ansvarig 
tjänsteperson på kultur- och fritidsförvaltningen. För att driva frågorna 
om politiskt stöd för utveckling av verksamheterna har kontakter i 
ett andra skede tagits med ansvariga och högre uppsatta politiker på 
kommunal nivå. Dessa kontakter har resulterat dels i återkommande 
dialog med kommunens förvaltning om nya former för stöd och 
samverkan.

• Överlappning mellan verksamheternas uppskattade potential och 
politiska mål: I Västerstad har regelbunden dialog kring målbilder 
saknats och därtill viss tveksamhet från kommunens sida till 
verksamhetens potential att bidra till samhällsnyttiga ändamål. Samtidigt 
har företrädare för verksamheten pekat på värdet för verksamheten att 
vara oberoende av kommunal styrning genom politiska mål och former 
för organisering. I Österstad har dialog kring politiska mål i relation till 
verksamhetens potential varit möjlig. Kultur- och fritidsnämnden har 
bedömt att verksamheten kan bidra till nämndens mål om jämlikhet 
och integration som följer av kommunfullmäktiges mer övergripande 
mål på det sociala området. Detta ligger till grund för det upplägg där 
verksamheten drivs med stöd av uppdragbidrag från nämnden.

• Politisk vilja att använda lokala föreningar för social service: I 
Västerstad beskrivs en inställning med vissa förbehåll till att använda 
föreningar för lokalt socialt arbete och områdesutveckling. Istället 
lyfter politiska företrädare och tjänstepersoner fram kommunens 
egna verksamheter på detta område. I Österstad framstår det som en 
politisk ambition att involvera civilsamhället och idrottsföreningar i 
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social verksamhet. Förvaltningen ser på olika sätt som sitt uppdrag att 
underlätta och stödja föreningar att bidra till verksamhet som kan svara 
mot politiskt formulerade mål. Både Västerstad och Österstad har under 
forskningsprojektets gång liknande politiska, blocköverskridande, 
majoriteter (med bland annat samma parti som innehavare av posten 
som kommunstyrelsens ordförande, men med olika partibeteckning för 
respektive ordförande i respektive kultur- och fritidsnämnd).

8.2 Utveckling av program och att skapa förutsättningar
Organisatoriska förutsättningar för verksamheternas lokala ledningar att 
samverka med olika involverade aktörer framstår återkommande som en 
nyckel för att förstå hur verksamheterna kan etableras långsiktigt. Detta är 
ett återkommande tema i den internationella forskning om organisering 
och styrning av idrottsbaserade sociala verksamheter som beskrivs tidigare 
i rapporten ( jfr Doherty, Misener & Cuskelly 2014; Ferkins & Shilbury 2012; 
Misener & Doherty 2012), inte minst vad det gäller just verksamheter som 
bedrivs i samverkan mellan olika offentliga och civilsamhälleliga aktörer ( jfr 
Jones m.fl. 2017). På det sättet kan den här rapportens slutsatser beskrivas 
bekräfta mycket av det som sedan tidigare är känt om sådana verksamheter. 
Detta gäller även för svenska sammanhang (jfr Fahlén & Aggestål 2011; 
Wallman Lundåsen 2014). Samtidigt bidrar denna rapport med en unik 
inblick i och fördjupning av de olika aktörernas egna perspektiv och dessutom 
med begrepp kring hur olika delar av verksamheterna kan förstås som skilda 
från varandra (när det gäller design och styrning).

 För att förstå verksamheternas förutsättningar för långsiktig etablering 
kan en åtskillnad göras mellan praktik, program och förutsättningar (Ekholm 
& Holmlid 2018). Praktiken gäller själva fotbollsspelet och det pedagogiska 
upplägget kring detta, det vill säga hur spelet och aktiviteterna i praktiken 
går till och hur ledarna arbetar med de unga vid aktiviteterna. Programmet 
gäller sådant som rekrytering av ledare, intern arbetsdelning, ekonomisk 
administration, rutiner för samverkan med andra aktörer samt rutiner för 
att söka ekonomiskt stöd i det omgivande samhället eller av samverkande 
aktörer. Förutsättningar gäller de lokala villkor som framförallt präglat 
verksamheterna i uppstarten såsom om det funnits befintliga föreningar att 
verka genom eller de politiska eller förvaltningsadministrativa möjligheterna 
att finna stöd i relationen med kommunerna.

Tidigare har beskrivits hur stiftelsen erbjudit ett koncept för de lokala 
verksamheterna som gällde i första hand praktiken, men även att där fanns 
uppfattningar om att konceptet kunde gälla delar av det som vi förstår som 
program. Men det är tydligt i båda fallen av de lokala verksamheterna att det är 
konceptet på praktiknivå som har varit mest tillgängligt att sätta i bruk lokalt. 
Här har de lokala ledningarna sett på sig själva som att de implementerat 
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ett mer eller mindre utvecklat koncept i ett lokalt sammanhang. När det 
gäller programnivån har samverkan, rutiner för finansiering eller samverkan 
med involverade partners knappast implementerats från ett färdigt koncept, 
istället har verksamheterna på denna nivå utvecklats lokalt med lokala 
och kontextspecifika villkor och förutsättningar och givet de personer som 
engageras i den lokala ledningen. 

Hur verksamheten på programnivå utvecklas beror dessutom på 
vilka förutsättningar som finns lokalt vid verksamheternas uppstart. I 
Västerstad saknades exempelvis en etablerad förening i området att bedriva 
verksamheten genom, varför en förening bildades just för att bedriva 
midnattsfotboll. I Österstad fanns en lokal förening på plats sedan länge, 
vilket gav en organisatorisk plattform att arbeta igenom. Här fanns också olika 
politiska och förvaltningsmässiga förutsättningar för att etablera stödjande 
samverkansrelationer. I den här rapporten har en slags viktiga förutsättningar 
inte behandlats empiriskt. Det handlar lokalsamhällets specifika karaktär 
ifråga om bland annat demografi och befintligt näringsliv. Då aktivt 
föreningsliv bygger på deltagande av människor som bor eller befinner sig i 
föreningars närområde eller upptagningsområde, spelar det rimligtvis roll 
hur befolkningssammansättningen ser ut lokalt. Detta är sannolikt viktiga 
utgångspunkter att ta fasta på vad det gäller utgångspunkter och uppgifter 
om ålder, utbildning och ekonomiska villkor för boende i områdena både 
i Västerstad och Österstad finns tillgängliga och hade kunnat utgöra en 
bakgrund för denna rapport. Men sådana uppgifter skulle inte på ett tillräckligt 
precist sätt kunna analyseras i relation till de organisatoriska villkor som är 
i rapportens fokus. Detsamma gäller hur näringslivsförutsättningar ser ut 
lokalt. Aktiva företag i den lokala miljön kan vara viktiga för att föreningar 
och sociala verksamheter får tillgång till sponsring eller andra slags stöd. 
Demografiska förutsättningar och villkoren för lokalt näringsliv kan skilja sig 
mellan områden som i övrigt delar gemensamma villkor med fokus på social 
exkludering.

Att hantera bristen på strategisk styrning av programnivån kräver stort 
engagemang men även resurser och utvecklade förmågor hos de engagerade 
ledarna att navigera i ett komplext samverkanslandskap, mellan civilsamhälle 
och offentliga aktörer. För att lyckas etablera en sådan idrottsbaserad social 
verksamhet i samverkan mellan offentliga, civilsamhälleliga och andra privata 
aktörer, är just styrningen av aktiviteter på programnivå särskilt viktig. Det 
gäller strategier och rutiner som tar hänsyn till de givna lokala förutsättningarna 
som kan se väldigt olika ut. Detta framstår som nödvändigt för formalisering 
och långsiktig etablering av verksamhetens praktik. Det är möjligt att 
kommunernas insatser kan bidra till lokal utveckling av verksamheten på 
programnivå, och på så sätt kompensera för vad som upplevs som avsaknad 
av organisatoriska förutsättningar inom den egna verksamheten. Även om 
det funnits en väl utvecklad design av midnattsfotboll som program med på 



81

förhand definierade former för exempelvis för ledarrekrytering, ekonomisk 
administration, samverkan med andra föreningar eller med andra viktiga 
aktörer, så skulle knappast en sådan design utan problem kunna implementeras 
lokalt. Olika förutsättningar lokalt, och med olika kompetenser inom de 
utförande organisationerna, gör att just program måste utvecklas lokalt. Men 
för den lokala utvecklingen kan organisatoriskt stöd utgöra ett viktigt inslag.

Därtill finns möjligheter för kommuner att genom långsiktigt 
utvecklingsarbete och med långsiktiga strategier ifråga om hur man ser på 
samverkan med föreningar och deras eventuella eller potentiella bidrag till 
samhällsnyttiga ändamål att påverka förutsättningarna för verksamheternas 
etablering lokalt, inte minst när det gäller lokalfrågor och tillgång till lokaler. 
Dessa resonemang sätter ljuset på betydelsen av organisatoriska förmågor hos 
verksamheternas olika samverkande aktörer. Sådana förmågor är i praktiken 
ofta personliga förmågor hos engagerade ledare i verksamheterna. Dessa 
resonemang sätter också ljuset på betydelsen av möjliggörande strukturer 
för att skapa förutsättningar för organisation och möjligheter att finansiera, 
utveckla, etablera och driva verksamhet i samverkan – något som är möjligt 
för kommunala aktörer att påverka. Etablerade föreningar, en stöttande 
stiftelse och konceptutvecklare, idrottsförbund eller kommunala aktörer kan 
potentiellt utgöra möjliggörande strukturer för social verksamhet med idrott 
som medel.

8.3 Framgångsfaktorer för långsiktig etablering
Ekonomiska möjligheter och organisatoriska förmågor träder i förgrunden 
när det gäller att förstå villkoren för långsiktig etablering av en verksamhet 
som midnattsfotboll. Ekonomiska resurser kan exempelvis användas för 
ledarrekrytering som framstår som särskilt viktigt för engagemang och 
kontinuitet. Men för att skapa ekonomiska resurser krävs en utvecklad 
organisation (även om det är tänkbart också att ekonomiska resurser möjliggör 
utvecklad organisation). 

Därtill kan det påpekas betydelsen av intern verksamhetsorganisering, 
med en etablerad och strategisk arbetsdelning mellan olika funktioner i 
verksamheten mellan olika engagerade ledare, där exempelvis någon ansvarar 
för praktik och någon för program. För detta är också de lokala förutsättningarna 
betydelsefulla. Det handlar inte minst om den befintliga föreningsstrukturen 
lokalt och vilka förutsättningar befintliga föreningar har att fungera som 
möjliggörande strukturer för nya verksamheter. Etablerade föreningar eller 
andra befintliga och fungerande organisationer (om det finns sådana lokalt) 
kan användas för sådana ändamål. Lokala förutsättningar handlar också om 
politiska viljor att låta föreningar utföra verksamheter på uppdrag. Detta måste 
ses i ljuset av vilken kontroll och styrning kommunal politik och förvaltning 
vill utöva över sociala insatser. Förmåga att kommunicera mellan olika 
aktörer kring verksamheternas målsättningar och deras potential att nå dessa 
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framstår som särskilt viktigt för att etablera verksamhet lokalt. Det handlar 
särskilt om förmåga att kommunicera med rätt aktörer och funktioner i den 
kommunala verksamheten. Med sådant fokus kan samverkan etableras med 
en strategisk arbetsdelning mellan olika involverade aktörer, där olika aktörer 
får bidra med det som de är bra på och engagerade i. För verksamheternas 
lokala ledning är det särskilt viktigt med en strategisk medvetenhet kring vad 
kommunikation med politiska beslutsfattare respektive tjänstepersoner i en 
förvaltning kan innebära.

Vad kan då enskilda aktörer göra konkret för att utveckla och etablera 
verksamheter såsom midnattsfotboll lokalt? Utan att skriva fram en lista 
över specifika åtgärder kan det konstateras att de utförande aktörerna 
behöver fokusera på organisationsutveckling och skapa förmågor 
inom organisationerna (inte bara knutna till enskilda personer inom 
organisationerna) för ledning och samverkan. Det handlar inte minst om 
förståelse för de samverkande aktörernas villkor och möjligheter, exempelvis 
ifråga om hur förvaltningsmodellen på lokal nivå ser ut. Det är svårt för 
enskilda engagerade ledare, hur resurs- och viljestarka de än är att kompensera 
för bristande organisatoriska resurser. För samverkande aktörer handlar det 
om att skapa långsiktiga förutsättningar för föreningsverksamheter att verka 
lokalt. 

Sammanfattningsvis kan det noteras hur villkor och förutsättningar lokalt 
har sett olika ut i Västerstad och i Österstad, och att detta har påverkat hur 
verksamheterna i respektive stad har utvecklats och etablerats. Det gäller 
särskilt hur befintlig föreningsverksamhet har sett ut lokalt och hur föreningar 
har kunnat erbjuda organisationer för engagerade ledare att jobba genom. 
Organisatoriska förutsättningar har också bidragit till att skapa olika 
ekonomiska möjligheter, vilket visat sig viktigt för att utveckla verksamhet. 
Därtill har strategisk kommunikation mellan verksamheternas lokala 
ledning och företrädare för kommunens lokala beslutsfattare och förvaltning 
visat sig betydelsefull – inte minst för att utveckla verksamhet och kalibrera 
målsättningar i dialog. För att långsiktigt etablera verksamhet i samverkan 
behöver fokus ligga på att utveckla organisationsförmågor och former för 
kommunikation och samverkan med andra involverade aktörer. Sådana 
förmågor behöver vara en del av organisationen och inte knutna enbart till 
enskilda engagerade individer i organisationen. Bristen på organisering av 
samverkan och verksamhetsledning gör verksamheternas etablering beroende 
av enskilda ledares personliga resurser och ledningsförmågor. Politiska 
beslutsfattare och förvaltningar på lokal nivå kan underlätta organisering av 
verksamheter genom långsiktigt arbete med lokala förutsättningar ifråga om 
stöd till lokalt föreningsliv och genomarbetade former för kommunikation och 
dialog med företrädare för föreningar.
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9. Samhällsvetenskapliga reflektioner
I föregående kapitel sammanfattades några av de villkor och förutsättningar 
som möjliggör långsiktig etablering av en verksamhet som midnattsfotboll. 
Rapporten har fokuserat på organisatoriska frågor avseende samverkan och 
etablering av verksamheter lokalt. Den studie som presenteras här rymmer 
också en lång rad moraliska och politiska frågor: inte minst, gällande vilken 
politisk betydelse sådan verksamhet har samt om det är politiskt önskvärt 
att arbeta för etablering av verksamheter som midnattsfotboll. Detta 
avslutande kapitel bidrar med reflektion kring den här sortens verksamhet 
och samverkansrelationer som hör till dessa. Här utgör frågor om segregation, 
ojämlikhet och utsatta förhållande för unga, särskilt avseende bristen på 
lika villkor i sina fritidsaktiviteter, en ofrånkomlig bakgrund. De mönster av 
segregation som beskrivits i kapitel 2, med avseende särskilt på unga och social 
exkludering, blir viktiga att se dessa reflektioner i relation till ( jfr Dahlstedt 
& Ekholm 2018; Stigendal 2016). Sådan reflektion är kring samverkans- 
och utvecklingsarbete där kommuner och civilsamhälle involveras är av 
kommunstrategisk betydelse.

Tillsammans lyfter dessa reflektioner på frågor om vilken roll civilsamhället 
kan ha och bör ha i den lokala och kommunala socialpolitiken ( jfr Eriksson, B. 
2018; Herz 2016; Regeringen 2015, 2016; SOU 2016:13; SOU 2008:59), och 
inte minst på hur gränserna mellan kultur- och fritidspolitik – idrott – och 
socialpolitiska förväntningar och ambitioner överskrids och omförhandlas på 
lokal nivå (Ekholm 2016; Fahlén & Aggestål 2011; Fahlén & Stenling 2016; 
Norberg 2011; Sjöblom 2006). Avslutningsvis sällar sig rapporten genom 
denna övergripande reflektion till den forskningstradition som problematiserar 
idrottens potential som svar på allvarlig segregationsproblematik och social 
exkludering ( jfr Coakley 2011; Coalter 2015; Collins & Haudenhuyse 2015; 
Ekholm 2018a). Samtidigt som denna roll kan problematiseras är det viktigt 
att inte bortse från den rad av möjligheter verksamheter som midnattsfotboll 
kan ha för unga och grupper av unga, inte minst ifråga om att överhuvudtaget 
få möjlighet att idrotta ( jfr Dahlstedt & Ekholm 2019). Med dessa reflektioner 
bidrar rapporten med kunskap till forskningen om civilsamhällets roll i 
den lokala socialpolitiken, om gränsöverskridandet mellan olika lokala 
politikområden, samt om organisering av verksamheter med integration och 
andra sociala ändamål där idrott framställs som ett verktyg.

9.1 Reflektioner kring politisk vilja och inriktning
Sociala verksamheter är politiska såtillvida att de ofta möjliggörs i ett politiskt 
sammanhang. De utformas i enlighet med politiska beslut vilka i sin tur 
formats efter förhandlingar och olika slags spänningar. Sociala verksamheter 
är dessutom politiska genom att de ger uttryck för politiska viljor och 
innebörder i sin praktik. Verksamheter med människor, för människor, är 
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själva gestaltandet av politik och moral. I det avseendet kan ljuset riktas mot 
en lång rad politiska och moraliska frågor som väcks genom betraktelsen av 
hur och under vilka villkor som midnattsfotboll i Västerstad och Österstad 
etableras. I detta avsnitt fördjupas reflektionen i tre avseenden, vilka alla på 
olika sätt är viktiga för beslutsfattare på olika nivåer och i olika sammanhang 
att förhålla sig till.

• Finns det en risk för de-professionalisering när engagerade idrottsledare 
leder verksamheter som ska svara mot kommunens socialpolitiska 
mål? Den skandinaviska (och socialdemokratiska) välfärdsmodellen 
har historiskt kännetecknats av en hög grad av professionalisering av 
service och tjänster som bedrivits genom den offentliga sektorn (Esping-
Andersen 1990). Därtill kan noteras hur offentliga aktörer i hög grad 
sett det sociala verksamhetsområdet som en angelägenhet för politiskt 
styrda aktörer, både vad gäller utbredningen av verksamheter och de 
höga ambitionerna i sin styrning (Hirdman 2000), något som gäller 
inte minst på kommunal nivå avseende just socialt ansvarstagande 
(Wennemo 2014). De professionella inom välfärdsområdet har 
kännetecknats särskilt av hur deras arbete baserats på vetenskaplighet 
och professionella kunskaper. Samtidigt finns en rörelse inom social 
verksamhet att involvera civilsamhälleliga aktörer (Johansson, Arvidsson 
& Johansson 2015; Johansson, Nordfeldt & Johansson 2015) och med det 
även engagemang från ideella eller frivilliga krafter i socialt arbete. Här 
kan noteras hur just det frivilliga engagemanget inte sällan utgör just en 
eftertraktad kvalitet från beställande eller uppdragande organisationer 
( jfr Ekholm & Öhlund 2018). Den undersökta midnattsfotbollen utgör 
ett exempel på hur verksamheter riktade mot kommunalt beslutade 
socialpolitiska mål utförs eller bedrivs av en verksamhet som lutar sig 
mindre mot professionella socialpedagogiska kompetenser och mer 
mot kvaliteter som har med erfarenhet, engagemang och gemenskap 
med ungdomar att göra – egenskaper ( jfr Ekholm 2017). I det avseendet 
kan verksamheten förstås som ett de-professionaliserat socialt 
arbete, genom att kultur- och fritidsaktiviteten – idrott – bedrivs med 
socialpolitiska och socialpedagogiska förtecken (i ena fallet på uppdrag 
och med överenskommelse om ekonomisk finansiering av kommunen) 
( jfr Ekholm 2016). Sådana resonemang knyter vidare an till frågan om 
hur kvalitet kan följas upp och garanteras. Här kan finnas viktiga bidrag 
från engagerade ledare som rekryteras inom föreningarna – och det 
finns anledning att notera den utbildning inom ramen för verksamheten 
som inte minst stiftelsen bidrar med. Det finns inte anledning att per 
definition ifrågasätta de unga ledarnas förmåga att arbeta med unga inom 
verksamheten på de sätt som de gör. Samtidigt behöver förhållanden 
belysas och placeras in i en bredare socialpolitisk kontext för att ge ett 
underlag för politiskt beslutsfattande, ifråga om särskilt hur kommunalt 
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stöd kan förstås i relation till värdet av professionella kompetenser inom 
det sociala verksamhetsområdet och socialt arbete.

• Hur kan kommunen samverka med föreningar och civilsamhälle 
för arbete med exempelvis midnattsfotboll och samtidigt värna 
civilsamhällets föreställda autonomi (och är det viktigt att värna denna 
autonomi)? I anslutning till ovanstående resonemang, och i slutändan i 
relation till frågan om det här är den slags verksamhet som kommuner 
bör ägna sig åt, finns den mer principiella frågan om civilsamhällets 
föreställda autonomi. Civilsamhällets relativa autonomi lyfts ofta 
fram som en garant för dess demokratiska och integrationsskapande 
potential ( jfr SOU 2008: 59; SOU 2016: 13). Här finns återkommande 
diskussioner om och hur självständigheten påverkas genom att villkoras 
politiskt formulerade mål om social nytta. I rapporten har olika sätt 
att förhålla sig till gränser mellan offentlig sektor och civilsamhälle 
behandlats. Det finns starka föreställningar om att genom att stå fri 
från statlig styrning, kan idrottsrörelsen och idrottsaktiviteter utgöra 
en plats för fritt och frivilligt engagemang som skapar demokratiska 
mötesplatser, demokratisk skolning och sammanhållning mellan 
människor ( jfr SOU 2008: 59). Mot en sådan bakgrund blir det lätt 
att föreställa sig hur en sådan autonomi på ett principiellt plan kan 
förstås undermineras när civilsamhället integreras i eller underordnas 
politiskt formulerade målbilder. Samtidigt kan det noteras att denna 
distinktion mellan offentlig sektor och civilsamhälle knappast är särskilt 
distinkt i verkligheten, och att i synnerhet i Skandinavien har dessa 
sektorer integrerats i varandra sedan länge (Villadsen 2009). Givet 
sådana resonemang behöver olika aktörer ta ställning till om värdet av 
att upprätthålla gränser mellan offentlig aktör och civilsamhälle. Sådana 
reflektioner berör vidare om det finns en risk för instrumentalisering 
civilsamhällets medelst kommunal och civilsamhällelig samverkan på 
dessa premisser ( jfr Ekholm & Dahlstedt 2018a).

• Måste tillgång till idrott motiveras med socialpolitiska ändamål eller 
med uppskattad social nytta? Fortsättningsvis finns frågan kvar om 
det sociala värdet av verksamheter som midnattsfotboll och i synnerhet 
gällande det ansvar som en kommun bör ta för att sådan verksamhet ska 
kunna bedrivas. Här kan ljuset riktas bort från de socialpolitiska mål 
som omgärdar verksamheterna och som motiverar deras etablering i de 
olika beskrivningar som redovisats. Istället aktualiserar verksamheterna 
snarast frågan om de ojämlika möjligheter som finns i det segregerade 
stadslandskapet för kultur- och fritidsaktiviteter i allmänhet och 
idrottsaktiviteter, i det här fallet, i synnerhet. Genom att socialpolitiska mål 
villkorar stöd för verksamheter på kultur- och fritidsområdet integreras 
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dessa politikområden i varandra ( jfr Ekholm 2016). Det är knappast 
vare nytt eller uppseendeväckande ( jfr Norberg 2004; Sjöblom 2006). 
Samtidigt är det värt att notera hur beskrivningarna av midnattsfotbollen 
i samverkan mellan civilsamhälle och kommuner empiriskt illustrerar 
hur denna förhandling är inbegripen i verksamheternas möjligheter 
till stöd. Den här rapporten visar empiriskt hur gränser mellan kultur- 
och fritidsområdet och det socialpolitiska området överskrids – eller 
möjligen upplöses – i förhandling. Midnattsfotbollen aktualiserar hur 
idrott politiskt framställs som ett behov för just de unga som lever sina liv 
i socialt och ekonomiskt utsatta bostadsområdet – en slags rationalitet 
som inte låter göra sig gällande för all ungdomsidrott, eller för idrott för 
unga i andra stadsdelar. Det är alltså mot bakgrund av föreställda behov 
av social förändring som idrott har en specifik politisk plats. Samtidigt är 
villkoren för att bedriva traditionell föreningsidrott med fokus på nöje, 
rekreation och tävling begränsade i områden som lider av segregation och 
ojämlikhet, där det saknas goda sociala och ekonomiska förutsättningar 
för traditionella idrottsföreningar att verka ( jfr Blomdahl m.fl. 2014; 
MUCF 2016; Norberg 2018). Midnattsfotbollen kan utgöra en slags 
ersättning eller kompensation för ett på många platser, och i den här 
studien med specifikt avseende på den ena staden, dysfunktionellt eller 
bristande föreningsliv och därtill hörande bristande utbud av tillgängliga 
aktiviteter. Verksamheterna skapar möjligheter för vissa unga att delta 
i idrott, unga som annars står långt från sådana möjligheter som tas för 
givna i andra stadsdelar, eller för unga med goda sociala och ekonomiska 
resurser. Givet sådana observationer är det rimligt att fråga sig huruvida 
det är socialpolitiska effekter såsom brottsprevention eller integration 
som bör ligga till grund för hur verksamheterna kan bedömas. Det 
gäller i det avseendet frågor om det är socialpolitiska mål som bör 
villkora kommunalt stöd för liknande verksamheter. Därtill berör 
resonemanget frågan om det finns andra sätt att möjliggöra fungerande 
idrottsföreningar och möjligheter för unga i utsatta stadsdelar att 
på lika villkor som andra unga få tillgång till meningsfull kultur- och 
fritidsaktivitet. Ifråga om detta har kommunerna ett mindre formellt 
ansvar, samtidigt som där finns uppenbara välfärdspolitiska innebörder 
i relation till ambitioner om inte minst jämlikhet.

9.2 Förväntningar på social nytta
Försiktighet behöver iakttas när det gäller förväntningar på verksamheter 
som midnattsfotboll om att vara ett svar på komplexa problem till följd av 
segregation och social exkludering. Sociala insatser i allmänhet, med fokus 
på bland annat brottsprevention och integration eller lokal utveckling i andra 
avseenden, är komplexa och utmanande verksamheter. Till och med i de fall 
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där de har väl fungerande upplägg med utvecklade handlingsplaner, duktiga 
ledare och när de präglas av långsiktighet med goda ekonomiska resurser, 
riskerar de att ”misslyckas” ( jfr Hartmann 2016; Karlsson 2016). Att se på 
verksamheter som midnattsfotboll i relation till på vilka sätt de bidrar till 
exempelvis integration eller ett bättre lokalsamhälle är för det första mycket 
svårt att utvärdera, men det handlar särskilt om att definiera vilka mål som är 
möjliga och rimliga. Det handlar i dessa avseenden om att kvalitativt definiera 
och formulera mål som är möjliga att förhålla sig till och det handlar om att 
(kvanitativt) inte ha för höga förväntningar på resultaten. Om förväntningar 
är för oprecisa eller förhoppningar för högt ställda kan bidrag ifråga om att 
förbättra tillvaron för unga genom att erbjuda en plats för möten, meningsfull 
fritid och idrottande lätt hamna i skymundan. En jämlik (och rättvis) tillgång 
till idrottsaktiviteter och meningsfull fritid kan förstås som en fråga om 
inkludering och demokrati, och i det avseendet utgöra ett mål i sig självt. 
Därmed framstår det också som något som kommuner har ett särskilt intresse 
i. Att förvänta sig särskilda framgångar med avseende på socialpolitiska 
målsättningar med utgångspunkt just i att idrott används som ett verktyg 
för vidare ändamål än deltagandet i sig självt, bygger inte sällan på en 
överskattning av kraften i idrott ( jfr Hartmann 2016), och underskattning av 
svårigheten i sociala insatser. En överdriven tilltro till kraften i idrott riskerar 
därtill också att bortse från kraften i de sociala strukturer som villkorar 
segregation och ojämlikhet ( jfr Dahlstedt & Ekholm 2019).

För att sammanfatta det avslutande kapitlet i rapporten riktas ljuset mot de 
politiska och även moraliska frågor som aktualiseras av tilltron till idrott som 
ett svar på sociala problem. Frågor om en eventuell de-professionalisering av 
sociala insatser kan resas när ideella aktörer involveras i att utföra tjänster och 
service på välfärdsområdet. Dessutom behöver beslutsfattare reflektera kring 
vilken roll ideella aktörer kan och bör ha i relation till offentlig verksamhet och 
politiska viljor när det gäller samhällsinsatser – inte minst med anledning 
av den förmodade autonomi som ofta associeras med civilsamhällets aktörer. 
Särskilt behöver beslutsfattare och verksamhetsutvecklare reflektera kring hur 
villkor om social nytta (exempelvis integration och brottsprevention) villkorar 
vissa ungas tillgång till idrott, och om det är rimliga villkor eller om just 
sådana särskilda villkor är uttryck för ojämlika möjligheter till meningsfull 
fritid och till deltagande i idrott. Kanske kan värdet av att tillgängliggöra 
idrottsaktivitet för unga med begränsad verklig tillgång till idrott vara mål 
i sig självt (mer än ett medel för socialpolitiska ambitioner). I relation till det 
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är det viktigt att poängtera att sociala insatser och verksamheter är komplexa 
och utmanande, och det är därför viktigt att ha rimliga förväntningar på 
resultat från sådana. Om förväntningar på social nytta framstår som alltför 
höga riskerar de bidrag som verksamheter ändå kan ge, att betraktas som 
misslyckanden, trots de värdefulla bidrag de gör för unga.
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